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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 

28-án 14 
00

 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:  Nagy András polgármester 

 Patyi Norbert alpolgármester 

 Hajagos-Tóth István képviselő 

 Dr. Hajagos-Tóth Sándor 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, 100%-os megjelenés.  

 

Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni  

 

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 Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 

2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló ./2019. (…….) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

3. Adósságok keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  

 

4. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi költségvetésének jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

5. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 

2019. évi költségvetését megállapító ./2019 (…….) önkormányzati rendelet-tervezet 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 
  



2 
 

 

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

önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők juttatásáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-

testületének a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők 2019. évi illetményalapjának megállapításáról szóló 12/2018. (XI.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  

 

8. A Dél-Alföldi Térségfejlesztési Kft. részére működési támogatás biztosításáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

9. Bács-Kiskun megyei Almanach 2019 kiadása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

10. 2019. évi igazgatási szünet elrendelése. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

11. Jászszentlászló, Vasút u. 12. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 

értékesítése. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

12. Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. szám alatti önkormányzati bérlakás iránti kérelem. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

13.  Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. száma alatti önkormányzati bérlakás kérelem. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

14.  Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület kérelme. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

15. Fogászati alapellátás tárgyában pályázat kiírása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

16. Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a polgármester és a képviselők 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről.  

 (Szóbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Tóthné Frank Anikó Ügyrendi Bizottság elnöke 
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17. Egyebek. 

 

1. Napirendi pont.  

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének 

módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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

megismerhették a képviselők. Az indoklás teljes körűen bemutatja a határozat-tervezet 

tartalmát. 

 

Sütőné Kővágó Margit – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke – tájékoztatta a 

képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság az előterjesztést megvitatásra alkalmasnak találja és támogatja 

jóváhagyását. 

 

Nagy András – polgármester – Megköszönte elnök asszony hozzászólását, javasolja a 

határozat-tervezet elfogadását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

14/2019. (II. 28.) 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 

 

                                     70.319.000.- 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 

 

Finanszírozási bevételek előirányzata 

- irányító szervi támogatás                                      61.687.000.- Ft  

- előző év költségvetési  

  maradványának igénybevétele                                6.465.000.- Ft   
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Költségvetési kiadások előirányzata 

- személyi juttatások                                              48.454.000.- Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 9.768.000.- Ft 

- dologi kiadások                                               10.799.000.- Ft 

- egyéb működési célú kiadások                              55.000.- Ft 

- beruházások                                                       1.243.000.- Ft 

 

Határidő: 2018. december 31. visszamenőleges hatállyal 

             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 ../2019. (........) önkormányzati 

rendelet-tervezet jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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

megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.  

 

Sütőné Kővágó Margit – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke – tájékoztatta a 

képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

megtárgyalta. Bizottság az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet megvitatásra alkalmasnak 

találta, és javasolja jóváhagyását.  

 

Nagy András – polgármester - mivel több kérdés nem hangzott el, javasolta a Képviselő-

testületnek a rendelet-tervezet írásbeli formában és tartalommal történő elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 

2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 

3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete  

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

3. Napirendi pont 

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség  

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester: - ismertette az írásbeli előterjesztést a Képviselő-testület 

tagjaival. Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal.  

 

Sütőné Kővágó Margit– Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke – bizottság a határozat-

tervezetet megtárgyalta. Jászszentlászló Község  Önkormányzata nem tervez hitelt 

kötelezettségvállalást, kölcsönt az elkövetkező három évben, ami nagyon örvendetes. 
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Bizottság az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből 

eredő fizetési kötelezettségeinek 2020-2022. évre várható összegeit javasolja elfogadásra, 

Képviselő-testület általi megvitatásra. 

 

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

formában és tartalommal 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

15/2019. (II. 28.) határozat 

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő  

fizetési kötelezettség 

 

H a t á r o z a t  

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján az 

önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét „e Ft-ban” az 

alábbiak szerint fogadja el a 2020-2022. költségvetési évekre: 

 

 

Megnevezés 

Saját bevétel és adósságot 

keletkeztető ügyletből eredő fizetési 

kötelezettség a tárgyévet követő 

három évben 

2020. év 2021. év 2022. év 

Helyi és települési adóból 

származó bevétel 
70.650 70.650 48.000 

Az önkormányzati vagyon és 

az önkormányzatot megillető 

vagyoni értékű jog 

értékesítéséből és 

hasznosításából származó 

bevétel 

4.943 4.200 4.200 

Osztalék, koncessziós díj és 

hozambevétel 

   

Tárgyi eszköz és immateriális 

jószág, részvény, részesedés, 

vállalat értékesítéséből vagy 

privatizációból származó 

bevétel 

   

Bírság, pótlék és díjbevétel 650 650 150 

Kezességvállalással illetve 

garanciavállalással kapcsolatos 

megtérülés 

   

Saját bevételek összesen 76.243 75.500 52.350 

Saját bevételek 50 %-a 38.121,5 37.750,0 26.175,0 
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Hitel, kölcsön felvétele, 

átvállalása a folyósítás napjától 

a végtörlesztés napjáig, és 

annak aktuális tőketartozása 

   

Hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír forgalomba hozatala 

a forgalomba hozatal napjától 

a beváltás napjáig, kamatozó 

értékpapír esetén annak 

névértéke, egyéb értékpapír 

esetén annak vételára 

   

Váltó kibocsátása a kibocsátás 

napjától a beváltás napjáig, és 

annak a váltóval kiváltott 

kötelezettséggel megegyező, 

kamatot nem tartalmazó értéke 

   

Pénzügyi lízing lízingbevevői 

félként történő megkötése a 

lízing futamideje alatt, és a 

lízingszerződésben kikötött 

tőkerész hátralévő összege 

   

A visszavásárlási kötelezettség 

kikötésével megkötött 

adásvételi szerződés eladói 

félként történő megkötése – 

ideértve a valódi penziós és 

óvadéki repóügyleteket is – a 

visszavásárlásig, és a kikötött 

visszavásárlási ár 

   

Szerződésben kapott, legalább 

365 nap időtartamú halasztott 

fizetés, részletfizetés és a még 

ki nem fizetett ellenérték 

   

Hitelintézetek által, 

származékos műveletek 

különbözeteként és 

Államadósság kezelő Központ 

Zrt-nél elhelyezett fedezeti 

betétek és azok összege 

   

Előző év(ek)ben keletkezett 

tárgyévet terhelő fizetési 

kötelezettség 

0 0 0 

Hitel, kölcsön felvétele, 

átvállalása a folyósítás napjától 

a végtörlesztés napjáig, és 

annak aktuális tőketartozása 

   

Hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír forgalomba hozatala 

a forgalomba hozatal napjától 

a beváltás napjáig, kamatozó 
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értékpapír esetén annak 

névértéke, egyéb értékpapír 

esetén annak vételára 

Váltó kibocsátása a kibocsátás 

napjától a beváltás napjáig, és 

annak a váltóval kiváltott 

kötelezettséggel megegyező, 

kamatot nem tartalmazó értéke 

   

Pénzügyi lízing lízingbevevői 

félként történő megkötése a 

lízing futamideje alatt, és a 

lízingszerződésben kikötött 

tőkerész hátralévő összege 

   

A visszavásárlási kötelezettség 

kikötésével megkötött 

adásvételi szerződés eladói 

félként történő megkötése – 

ideértve a valódi penziós és 

óvadéki repóügyleteket is – a 

visszavásárlásig, és a kikötött 

visszavásárlási ár 

   

Szerződésben kapott, legalább 

365 nap időtartamú halasztott 

fizetés, részletfizetés és a még 

ki nem fizetett ellenérték 

   

Hitelintézetek által, 

származékos műveletek 

különbözeteként és 

Államadósság kezelő Központ 

Zrt-nél elhelyezett fedezeti 

betétek és azok összege 

   

Tárgyévben keletkezett, illetve 

keletkező, tárgyévet terhelő 

fizetési kötelezettség 

0 0 0 

Fizetési kötelezettség összesen 0 0 0 

Saját bevételek 50 %-a 

csökkentve az összes fizetési 

kötelezettséggel 

38.121,5 37.750,0 26.175,0 

 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: folyamatos 
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4.  Napirendi pont 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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

2019. évi költségvetéséről készült írásbeli előterjesztés anyagát.   

 

Sütőné Kővágó Margit – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke  – Az indoklás jól 

érthető magyarázatot ad a határozat-tervezethez. Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy 

a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságaz előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2019. évi költségvetését megállapító határozat elfogadását az előterjesztés szerinti formában 

és tartalommal.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

16/2019. (II. 28.) határozat 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2019. évi költségvetésének jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t 

 

1.) Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászszentlászlói 

Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2.) A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

költségvetését 

 

     78.518.000.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel 

 

 határozza  meg,   melyből a 

 

 Költségvetési bevételek előirányzata 

- működési bevétele                                             813.000.- Ft 

 Finanszírozási bevételek előirányzata 

 - irányító szervi támogatás                                     77.705.000.- Ft

 

   

      Költségvetési kiadások előirányzata 

 - személyi juttatások                                                 57.266.000.- Ft 

 - munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó      11.502.000.- Ft 

 - dologi kiadások                                                          9.113.000.- Ft 

 - beruházások                                                                   637.000.- Ft 
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3.) A fenntartó önkormányzatok a költségvetési szerv engedélyezett nyitó 

létszámkeretét 2019. évben 14 főben, záró létszámkeretét 15 főben 

határozza meg. 

 

4.) Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászszentlászlói 

Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 

illetményalapját 2019. évben 46.380.- Ft-ban határozza meg. 

 

5.) A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal a dolgozók részére 

Cafetéria hozzájárulást nyújt a ( SZÉP kártya formában), melynek összege 

évi bruttó 200.000 Ft/fő.  

 

6.) A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal a dolgozók részére 

2019. évben havonta 1.000 Ft/fő összegű bankszámla hozzájárulást nyújt, 

mely egy összegben (november hónapban) kerül átutalásra a dolgozók 

bankszámlájára. 

 

7.) A Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-

testületei a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként e határozat 1. számú 

melléklete szerint állapítják meg. 

 

8.) A Jászszentlászló és Móricgát Község Önkormányzatok Képviselő-

testületei által jóváhagyott kiemelt előirányzatok között az átcsoportosításról 

a Jegyző saját hatáskörben dönt.  

 

9.) A képviselő-testületek megbízzák Jászszentlászló Község 

Önkormányzatának polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetésének Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi 

költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 

 

10.) A Képviselő-testületek megbízzák Móricgát Község 

Önkormányzatának polgármesterét, hogy gondoskodjon a Közös 

Önkormányzati Hivatal finanszírozásának Móricgát Község Önkormányzata 

2019. évi költségvetésébe való beépítéséről. 

 

 11.) Az intézmény finanszírozása a következők szerint kerül 

meghatározásra: 

 

Összes kiadás:                                                                78.518.000.- Ft 

Összes bevétel:   -     813.000.- Ft 

Különbség:                                                                       77.705.000.- Ft 

Ebből: 

 - Központi költségvetési támogatás                           41.128.000.- Ft 

 - Csak Jászszentlászlót terheli                                      4.060.000.- Ft 

 - Csak Móricgátot terheli                                              3.439.000.- Ft 

            Lakosság arányos megosztás: 

     - Móricgát hozzájárulása        471      fő  16  %        4.652.000.- Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       - Jászszentlászló                  2.505      fő   84  %     24.426.000.- Ft 
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 12.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés 

végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

  

 Határidő: 2019. december 31. 

 Felelősök: Nagy András polgármester  

                  Valentovics Beáta jegyző 

 

5. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító ./2019. (…….) 

önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester: - ismertette Jászszentlászló Község Önkormányzatának 2019. 

évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet anyagát. Kiegészítve az előterjesztést elmondta, 

hogy nagyon óvatosan tervezték a bevételeket, különösen az iparűzési adó bevételt. A 

közmunka program finanszírozása megváltozott, a bér és járulékterhek 80%-át finanszírozzák, 

20% saját forrás lesz, ami Jászszentlászló esetében éves szinten 3.600 e Ft. A Közös hivatal 

felújítása VP pályázat keretében valósult meg. Elszámoláskor az árajánlatos tételek 

elszámolását első körben nem fogadták el, ennek alapján 2.300 e Ft kiutalását zárolták. Ez 

ellen kifogással éltek és végül elszámolásra került a költség. Ennek alapján 2.104 e Ft 

támogatást is folyósították, ami nagyon örvendetes hír.  

 

Sütőné Kővágó Margit – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke - tájékoztatta a 

képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

megtárgyalta. Bizottság az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet megvitatásra alkalmasnak 

találta, javasolja elfogadását. 

 

Nagy András - polgármester - Mivel több hozzászólás nem hangzott el javasolja 

Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi költségvetését megállapító rendelet-tervezet 

jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító szóló  

4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

6. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló /2019. (…..) önkormányzati 

rendelet-tervezet jóváhagyása.  

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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

megismerhették a képviselők. Támogatja a rendelet elfogadását.   
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Mivel kérdés nem hangzott el, javasolta a Képviselő-testületnek a 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 közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló  

4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

7.   Napirendi pont 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Jászszentlászló Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjának megállapításáról 

szóló 12/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette az írásbeli előterjesztés anyagát a képviselőkkel.  

Elmondta, hogy a  képviselő-testület korábban döntött arról, hogy a „Kiegyenlítő bérrendezés 

alap támogatásra” pályázatot nyújtsanak be. A pályázat feltétele volt, hogy Képviselő-

testületek vállalják, hogy 2019. január 1. – 2019. december 31. közötti időszakban  46.380.-Ft 

összegben állapítják meg a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők illetményalapját. Ennek alapján került sor a rendelet-módosítás előkészítésére.  

Javasolja az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását.  

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Jászszentlászló Önkormányzata Képviselő-testületének  

5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők  

2019. évi illetményalapjának megállapításáról szóló  

12/2018.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

8. Napirendi pont 

A Dél-Alföldi Térségfejlesztési Kft. részére működési támogatás 

biztosításáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Nagy András – polgármester – ismertette a Dél-Alföldi Térségfejlesztési Kft részére 

biztosítandó működési támogatásról készület előterjesztést. Javasolja az előterjesztésben 

szereplő határozat-tervezet elfogadását.  
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

17/2019. (II. 28.) határozat 

Dél-Alföldi Térségfejlesztési Kft.  

részére működési támogatás 

biztosítása 

 

H a t á r o z a t 

 

1. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, 

hogy a Dél-Alföldi Térségfejlesztési Kft. részére 976.950,- Ft működési 

támogatást biztosít Jászszentlászló Község Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének terhére. 

 

2. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza 

a polgármestert a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9. Napirendi pont 

Bács-Kiskun megyei Almanach 2019 kiadása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Nagy András – polgármester – ismertette a Bács-Kiskun megyei Almanach 2019. kiadásáról 

készült előterjesztést. Az előterjesztésben szereplő lehetőségek közül az 1/1 oldal (A/4) 

220x307 mm (kifutó) formában történő megjelentést támogatja, melynek bruttó költsége 

100.000 Ft.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

18/2019. (II. 28.) határozat  

Bács-Kiskun megyei Almanach 2019  

kiadása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alföldi Régió 

Magazin Kft. (6000 Kecskemét, Wesselényi u. 3.) által kiadásra kerülő 

Bács-Kiskun megyei Almanach 2019 kiadványban Jászszentlászló község 

vonatkozásában az alábbi megjelenést rendeli meg:  

 

1/1 oldal (A/4)                     220x307 mm (kifutó)      100.000 Ft (bruttó) 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2019. március 14., megrendelés  megkötésére 
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10. Napirendi pont.  

2019. évi igazgatási szünet elrendelése. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Nagy András – polgármester – ismertette a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

készült írásbeli előterjesztést. Támogatja a határozat-tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

19/2019. (II.28.)   határozat 

2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

H a t á r o z a t 

 

1. Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) 

bekezdése valamint közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az 

igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő 

egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 

7.) Korm. rendelet 13. § alapján a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati 

Hivatal köztisztviselői részére 

 

2019. augusztus 12. napjától  2019. augusztus 16. napjáig valamint  

2019.  december 16. napjától  2019. december 29. napjáig  

 

igazgatási szünetet rendel el. 

 

Felelős : Nagy András polgármester 

Határidő: 2019. december 31. 

 

2. Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

Jegyzőt,  hogy az igazgatási szünet idejére, a Közös Hivatalban 

foglalkoztatott dolgozók részére a rendes szabadságot adja ki, az ügyelet 

rendjét határozza meg. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet 

elrendeléséről a lakosságot és a társszerveket előzetesen tájékoztassa.  

 

Felelős: Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: 2019. május 31. 

 

11. Napirendi pont 

Jászszentlászló, Vasút u. 12. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 

értékesítése. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – örömmel tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy van 

érdeklődés a Jászszentlászló, Vasút u. 12. szám alatti ingatlan iránt. Három ajánlat érkezett, 

melyeket az előterjesztésből megismerhetnek.  
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Hajagos-Tóth István – képviselő – valóban jó hír, hogy ilyen vételárat ajánlanak az 

ingatlanért, ez azt mutatja, hogy megalapozott volt az Önkormányzat igénye. Nem érdemes 

áron alul értékesíteni, most nagyon magasak az ingatlan árak.  

 

Nagy András – polgármester – javasolja, hogy ezen a Képviselő-testületi ülésen ne 

döntsenek az ingatlan értékesítéséről. Nyilatkoztatni fogják a vevőket, a fizetés módjáról, és 

arról, hogy mennyi idő alatt tudják a vételárat kifizetni. Tekintettel arra, hogy mindkét vevő 

azonos összeget ajánlott, nem tudnak dönteni, ezért a márciusi ülésen fognak dönteni az 

ingatlan értékesítéséről.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2019. (II. 28.) határozat  

Jászszentlászló, Vasút u. 12. szám alatti  

önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászszentlászló, 

Vasút u. 12. (920. hrsz-ú) lakóház, udvar nyilvántartott 1378 m
2
 területű 

ingatlan értékesítése tárgyában a döntést felkéri a polgármestert, hogy az 

ajánlatot adó személyeket nyilatkoztassa az ingatlan vételár kifizetésének 

módjáról.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2019. március 31.  

 

12. Napirendi pont  

Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. szám alatti önkormányzati bérlakás 

iránti kérelem. 

  (Írásbeli előterjesztés) 
 

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

Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlete iránti kérelmet. Támogatja 

Bogár Lajos bérlő kérelmét, nincs lakbér és rezsi elmaradásuk, a lakást rendben tartják.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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21/2019. (II. 28.) számú határozat 

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38.  

szám alatti önkormányzati bérlakás iránti kérelem 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászszentlászló, 

Dózsa Gy. u. 38. szám alatti 72 m 
2 

–es önkormányzati lakás bérlőjeként 

Bogár Lajos Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. szám alatti lakost  és Bogárné 

Vass Katalin: Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38.  szám alatti lakost jelöli ki. 

A bérleti szerződés időtartama 2019. március 15. napjától  2020. március 

14. napjáig.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2019. március 14., bérleti szerződés megkötésére 

 

13.  Napirendi pont. 

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. száma alatti önkormányzati bérlakás 

kérelem. 

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Ismertette a Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti 

önkormányzati lakás bérlete tárgyában benyújtott kérelmet. Támogatja a bérleti szerződés 

megkötéséről szóló határozat-tervezet elfogadását. Kis-Szabó Norbert és családja gondos 

bérlők, az ingatlan rendben tartják, nincs elmaradásuk sem lakbérben, sem rezsi költségben.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2019. (II. 28.) határozat  

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. száma alatti   

önkormányzati bérlakás kérelem 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászszentlászló, 

Hunyadi u. 5. szám alatti 65 m 
2 

–es önkormányzati lakás bérlőjeként Kis-

Szabó Norbert Jászszentlászló, Pécsi u. 30. szám alatti lakost és Rózsa 

Anikó Kiskunfélegyháza, Csanyi út 19. tartózkodási hely: Jászszentlászló, 

Pécsi u. 30.  szám alatti lakost jelöli ki. 

A bérleti szerződés időtartama 2019. március 1. napjától  2020. február  29. 

napjáig.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2019. március 14., bérleti szerződés megkötésére 
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14.  Napirendi pont. 

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület kérelme. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette a Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület kérelmét, 

melyben működési támogatás biztosítását kérik. Az Egyesület részére havi bontásban 

javasolja megítélni a működési támogatást. Javasolja, hogy 2019. március 1 napjától 2020. 

február 29. napjáig terjedő időszakra havi 25.000.-Ft működési támogatást biztosítását 

üzemanyagra.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

23/2019. (II. 28.) határozat  

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület 

támogatási kérelme 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő - testülete 

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület (6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 7. 

adószám: 18730379-1-03; Ny. szám: 03-02-0003465) részére annak 

működése céljából 300.000.- Ft azaz Háromszáz-ezer forint támogatást 

biztosít. A támogatás havi bontásban kerül utalásra, 2019. március 1 

napjától 2020. február 29. napjáig terjedő időszakban, 25.000.-Ft/hónap 

összegben.  

 

Felkéri a polgármestert - Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-

testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 

5/2014. (II. 26.) rendelete alapján a megállapodást kösse meg.  

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzat 2019. évi 

költségvetését megállapító 4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet „Egyéb 

Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2019. március 10., támogatási szerződés megkötése 

 

15. Napirendi pont. 

Fogászati alapellátás tárgyában pályázat kiírása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Nagy András – polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival a fogászati alapellátás 

tárgyában készült pályázati kiírás tartalmát. Támogatja az előterjesztésben szereplő határozat-

tervezet elfogadását.  
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

24/2019. (II.28) határozata 

Fogászati alapellátás tárgyában pályázat kiírása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki  

fogászati alapellátásra területi ellátási kötelezettséggel - Jászszentlászló, 

Móricgát települések vonatkozásában- a határozat 1. számú mellékletében 

szereplő tartalommal.   

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

16. Napirendi pont. 

Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a polgármester és a képviselők 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről.  

 (Szóbeli előterjesztés) 

Tóthné Frank Anikó – Ügyrendi Bizottság elnöke – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, 

hogy a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló módosított 2011. 

évi CLXXXIX tv. 39 § bekezdésében foglaltak alapján a polgármesternek és a képviselőknek 

minden év január 31. napjáig vagyonnyilatkozatukat kötelesek leadni.  Ennek hiányában, a 

polgármester és a képviselők nem gyakorolhatják döntési jogukat, valamint a megállapított 

tiszteletdíjakat sem vehetik fel. 

 

Ügyrendi bizottság 2019. február 28-án 13 
45 

órai kezdettel megtartott ülésén megállapította, 

hogy Jászszentlászló Község Önkormányzat polgármestere és képviselői a törvényben előírt 

határidőig mindenki eleget tett, saját és családtagjai vagyontételi nyilatkozat leadásának. 

 

Jászszentlászlót Község Önkormányzat képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

 

17. Napirendi pont. 

Egyebek. 

 

17/1. Tájékoztatás 1079/6 hrsz. ingatlan telekhatár rekonstrukció tárgyában.  

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – korábban döntött a Képviselő-testület a vasút melletti 1079/6 

hrsz. terület értékesítéséről Kővágó Ferenc részére. Probléma van a területen lévő T-Com 

torony a valóságban nem ott van, ahol a földhivatali térképen. Telekhatár rekonstrukciót kell 

elvégezni, ehhez kéri a Képviselő-testület hozzájárulását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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25/2019. (II.28) határozata 

Jászszentlászló 1079/6  hrsz terület  

telekhatár rendezése 

 

H a t á r o z a t 
 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászszentlászló 

1079/3 hrsz-ú adótorony megjelölésű 0.0158 m
2
 területű ingatlan, és a 

Jászszentlászló 1079/6 beépítetlen terület megjelölésű 0.7417 m
2
 területű 

ingatlan telekhatárát rendezi, melynek eredményeként a Jászszentlászló 

1079/3 hrsz-ú adótorony megjelölésű 0.0688 m
2
 területű ingatlan, és a 

Jászszentlászló 1079/6. hrsz-ú beépítetlen terület megjelölésű 0.6887 m
2 

ingatlan keletkezik. A Jászszentlászló 1079/3. hrsz-ú 0.0688 m
2
 területű 

ingatlanra a telekhatár rendezésével egy időben vezetékjog kerül 

bejegyzésre az NKM Áramszolgáltató Zrt.  (Szeged, Klauzál tér 9.) javára 

az ingatlan területéből 27 m
2
 nagyságú területre.  

 

Képviselő-testület megbízza a GEO TERRA Földmérő Bt. (6423 Kelebia, 

József Attila u. 111. Cégj. sz.: 03-06-116026 adószám: 25501199-1-03) a 

változási vázrajz elkészítésére és az ingatlan-nyilvántartási ügyintézésre. A 

változási vázrajz készítésének díja 50.000.-Ft (ÁFA mentes). 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a változási vázrajz és az 

ingatlan nyilvántartási ügyintézés megrendelésére.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: folyamatos 

  

 

Nagy András – polgármester – elmondja, hogy az előbb meghozott határozat érinti a 

10/2019. (I. 31.) számú határozatot, melyben Kővágó Ferenc részére történő terület nagyság 

változni fog. A 7.417 m
2
–ről 6.887 m

2
 –re. Ennek alapján az alábbi határozati javaslatot 

terjeszti elő: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 10/2019. (I. 31. ) 

számú határozatát módosítja akként, hogy a Jászszentlászló 1079/6 hrsz. kivett beépítetlen 

terület megnevezésű ingatlanból 6.887 m
2
 –t értékesít 1.000.-Ft/m

2
 vételáron, 6.887.000.-Ft 

(azaz Hatmillió-nyolcszáznyolcvanhét – ezer) Kővágó Ferenc 6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 

115. szám alatti lakos részére.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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26/2019. (II.28) határozata 

10/2019. (I. 31.) sz. határozat módosítása 

 

 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 10/2019. (I. 

31. ) számú határozatát módosítja akként, hogy a Jászszentlászló 1079/6 

hrsz. kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból  6.887 m
2
 –t 

értékesít (1.000.-Ft/m), 6.887.0000.-Ft (azaz Hatmillió-

nyolcszáznyolcvanhét ezer forint) vételáron Kővágó Ferenc 6120 

Kiskunmajsa, Ötfa tanya 115 szám alatti lakos részére.  

 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

 17/2.  Tájékoztatás közvilágítás felújításról.  

  (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Jászszentlászló községben egy évre szóló szerződést kötöttek 

a Démásszal a közvilágítás karbantartásra, ugyanis 2017-ben lejárt az úgynevezett ESCO-s 

finanszírozású hitel. Eddig fizetett az Önkormányzat karbantartás címén 273 e Ft-ot. Mivel a 

hitel kifutott új szerződést kellett kötni, amely szerint a karbantartás díja évi 1.000 e Ft. Ezt az 

összeget havi bontásban kell megfizetni 83 e Ft díjban, kivéve, ha nagy beavatkozásra nincs 

szükség, akkor változik a díj összege. 2018. évben bruttó 1.200 e Ft volt a karbantartás 

költsége. A közvilágítás lámpái elég elavultak, rossz hatékonysággal működnek. Több céggel 

tárgyaltak, és lehetőség lesz arra, hogy egyeztessenek azzal a céggel, amely Szankon végezte 

a munkákat. Ott már működik a közvilágítás, elégedettek vele. Fehér fényű ledes lámpákat 

szereltek fel. A Cég ajánlata alapján 1.200 e Ft a karbantartás költsége, 1.600 e Ft az áram díja 

éves 71.000 kWh óra fogyasztás esetén. Ezen felül még fizetni kell 1.700 e Ft rendszer 

használati díjat. A közvilágítás költsége egész évben összesen 4.500 – 4.700 e Ft között van. 

Az áram használat díja nem tudjuk, hogyan változik, eddig számított értéket fizettünk trafó 

körzetenként. Ez megváltozik és a trafókörzetek mérőórával lesznek ellátva. Ha ez 

megvalósul, a számítások szerint plusz 500 e Ft költséget fog jelenteni. Tehát közel 5.200 e Ft 

lesz várhatóan a díj. Kicserélik az összes lámpát a településen, és az áramdíjat is a cégnek 

fizetjük majd. Ami megtakarítás lesz az áramon az az ő hasznuk lesz. Mindent ők javítanak, 

15 év múlva visszaadják a településnek a rendszert, és attól kezdve nekünk termelődik a 

haszon. Minden oszlopon lesz egy 220 V csatlakozás, minden második oszlopra lehet kamerát 

szerelni, valamint minden második oszlopon lesz wifi jelerősítő. Az egyeztetések folyamatban 

vannak, semmi nem kötelezi az önkormányzatot, több céggel is tárgyalni fog. Az üzemeltetők 

a rendszert látják az interneten, látják, ha hiba van valahol, azt is látják, hogy milyen hiba van, 

így a szerelő a megfelelő alkatrésszel, javítókészlettel érkezik. Javasolja, hogy a márciusi 

Képviselő-testületi ülés végén menjenek át Szankra, és nézzék meg, hogyan működik a 

közvilágítás. Az is egy jó kiindulási alap.  
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Patyi Norbert – alpolgármester – mindenképpen meg kell tudni mások milyen ajánlatot 

adnak, abból derül ki, hogy ez egy akciós ár, piaci ár, vagy egy nekünk szóló ajánlat.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat-hozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

 

 17/3. Tájékoztatás szennyvíztisztító telep működése.  

  (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Egyeztetést kezdeményezett Szank Község polgármesterével 

a szennyvíztisztító telep működése kapcsán kialakult helyzet miatt. Jelenleg Szank község 

10%-kal magasabb szennyvíz díjat fizet, ami a javítási költségekhez hozzájárulásként 

működik. A szennyvíztelep jelenleg 110 %-os kihasználtságon működik. 2014 év óta nem a 

Közmű Kft üzemelteti a szennyvíztisztító telepet. Addig Szank község ide fizette a díjat, de ez 

megváltozott és a saját szolgáltatójának az Alföldvíznek fizeti. A mi szennyvíztelepünket 

üzemeltető Kiskunvíz kiszámlázza ezt az Alföldvíznek, ami megbonyolítja a helyzetet. 

Jászszentlászló, mint tulajdonos csak fizethet, és javíttathat. Most kimutatást kér, hogy 

mennyi szennyvizet szállít Szank község. Az igaz, hogy nagyon elhanyagolt a szennyvíztelep, 

felújításra szorul. Rendkívüli mértékben leiszaposodott a tároló, emiatt van a bűz. Annak 

idején támogatták, hogy Szank Község is rácsatlakozzon a szennyvíztisztítóra, de nem 

számoltak azzal, hogy ilyen mennyiségű szennyvíz keletkezik a két településen. Az iszapot, 

ha kitakarítják a tárolóból, sokat javul a helyzet, de a végső megoldást a szennyvíztisztító 

bővítése jelenti. A KEHOP pályázat keretében lehet majd pályázni a szennyvíztelep 

bővítésére.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat-hozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

 17/4. Tájékoztatások. 

  (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - A Közös hivatal felújítása VP pályázat keretében valósult 

meg. Elszámoláskor az árajánlatos tételek elszámolását első körben nem fogadták el, ennek 

alapján 2.300 e Ft kiutalását zárolták. Ez ellen kifogással éltek, az Önkormányzat kérelmét 

részben elfogadták, és 2.104 e Ft támogatást megítélték. Ez ugyan nem a teljes összeg, de 

mégis sikerült elszámolni.  

 

Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy elindult a Modern Falvak program. Az 

Önkormányzatnak fel kell állítania egy rangsort, melyben meghatározza azokat a 

célterületeket, melyekre az elkövetkezendő években pályázatot nyújt be. Előre láthatólag 

ebben az évben 25 millió forint támogatást igényelhetnek. 2019. évben javasolja, hogy utak 

felújítására fordítsák a támogatást. Javasolja, hogy méressék fel az Alkotmány, a Kossuth és a 

Vasút utca felújításának költségét. A költségvetések ismeretében el fogják tudni dönteni, hogy 

melyik utca felújítását tudják megvalósítani. Az út felújítás nem terv köteles tevékenység, az 

előkészítés viszonylag kevés munkával jár. Árajánlatot kell bekérni, valamint közútkezelői 

hozzájárulást kell csatolni.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat-hozatal 

nélkül tudomásul vette.  
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17/5. Móra Ferenc utca forgalmi rend változása. 

  (Szóbeli előterjesztés) 
 

Nagy András – polgármester –A Móra Ferenc utca első szakaszán nagyon komoly gondokat 

okoz a sok parkoló autó, akik az iskolához érkeznek. A helyzet megoldására, javasolja, hogy 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Móra Ferenc utca Rákóczi 

utca és Iskola utca közötti szakaszára egyirányú forgalmat vezessen be a Rákóczi utca felől.  

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

27/2019. (II. 28.) határozat 

Móra Ferenc utca forgalmi rend változása 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Móra Ferenc utca Rákóczi utca és Iskola utca közötti szakaszára 

egyirányú  forgalmat vezet be  a Rákóczi utca felől.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2019. március 31. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt Nagy András polgármester a nyílt ülést berekesztette.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


