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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 

26-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. Jászszentlászló Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve. 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

2. Helyi civil szervezetek 2019. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

3. Helyi önszerveződő civil közösségek 2019. évi támogatására vonatkozó pályázati 

felhívás.  

(Írásbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

4. Beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában 

végzett 2018. évi tevékenységről. 

  (Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

5. Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltó 

Parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolók elfogadása.  

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előadó: Nagy András polgármester 
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6. Jászszentlászló, Vasút u. 12. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 

értékesítése. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

7. Egyebek 

 

 

1. Napirendi pont.  

 Jászszentlászló Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival Jászszentlászló 

Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervéről készült előterjesztést. Javasolja az 

előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.  

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2019. (III. 26.) határozata 

Jászszentlászló Község Önkormányzat 

2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

 

 

                                                                                               

H a t á r o z a t                                                              

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a 

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

Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2019. évben lefolytatandó 

közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja. 

Megbízza a Polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett 

fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

2. Napirendi pont 

 Helyi civil szervezetek 2019. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester – ismertette a helyi civil szervezetek 2019. évi támogatására 

vonatkozó pályázati felhívást. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet 

elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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29/2019. (III. 26.) határozata 

Helyi civil szervezetek 2019. évi támogatásra 

vonatkozó pályázati felhívás 

 

H a t á r o z a t  
 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 5/2014. (II.26.) 

rendelte alapján a helyi civil szervezetek 2019. évi támogatására pályázatot 

ír ki. A pályázati kiírást az előterjesztés melléklete tartalmazza.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal, a pályázati kiírás megjelentetésére 

 

3. Napirendi pont 

Helyi önszerveződő civil közösségek 2019. évi támogatására vonatkozó 

pályázati felhívás. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester – ismertette a képviselőkkel a helyi önszerveződő civil 

közösségek 2019. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás anyagát. Javasolja az 

előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását. 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

30/2019. (III. 26.) határozata 

Helyi önszerveződő civil közösségek 2019. évi támogatására 

vonatkozó pályázati felhívás 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 5/2014. (II.26.) 

rendelte alapján a helyi önszerveződő civil közösségek 2019. évi 

támogatására pályázatot ír ki. A pályázati kiírást az előterjesztés melléklete 

tartalmazza.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal, a pályázati kiírás megjelentetésére 
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4.  Napirendi pont 

Beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsában végzett 2018. évi tevékenységről. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester – Képviselő-testület az írásos előterjesztésből megismerhette a 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 2018. évi munkáját. 

A Társulás 2018. évben 10 alkalommal ülésezett, 25 határozatot hozott. A fizetendő tagdíj 

180.-Ft/fő, amit lakosságszám alapján fizetnek a települések. Jászszentlászló esetében egy 

feladatot látnak el közösen, a központi orvosi ügyeletet. Javasolja az előterjesztésben szereplő 

határozat-tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

31/2019. (III. 26.) határozat 

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsában végzett 2018. évi  

tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 93.§ 14. pontja, illetve 

a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

III. fejezet, 1. cím, 6.) pontja alapján a polgármester által előterjesztett 

beszámolót a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsában végzett tevékenységről. 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. Napirendi pont 

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Kiskunhalas Hivatásos 

Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolók 

elfogadása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

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

Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2018. 

évi tevékenységéről szóló beszámolók tartalmát. Javasolja, Képviselő-testület hagyja jóvá és 

fogadja el azokat.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

  



5 
 

 

32/2019. (III. 26.) határozat 

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és  

Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadásáról 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Kiskunhalas Hivatásos 

Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 

elfogadja és tudomásul veszi.  

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6. Napirendi pont 

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

értékesítése. 

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette az előterjesztés anyagát Képviselő-testület 

tagjaival. Javasolja, hogy a Jászszentlászló, Vasút u. 12. szám alatti önkormányzati tulajdonú 

ingatlant Lippai Richárd Móricgát, Bezsenyi dűlő 105. szám alatti lakos részére értékesítsék, 

5 millió forint vételáron.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

33/2019. (III. 26.) 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 

ingatlanát értékesíti  Lippai Richárd Móricgát, Bezsenyi dűlő 105. szám 

alatt lakos részére 5.500.000.-Ft,  azaz Ötmillió ötszáz-ezer forint vételáron.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásételi szerződés 

megkötésére.  

Az adásvételi szerződés költsége a vevőt terheli. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2019. június 30., adásvételi szerződés megkötésére 
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7.   Napirendi pont 

Egyebek 

 

7/1. Tájékoztatás szennyvíztisztító telep felújítása tárgyában. 

      (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Korábbi Képviselő-testületi ülésen már beszéltek a 

szennyvíztisztító telep körül kialakult helyzetről. A telep 20 évvel ezelőtt épült, akkor még 

kiszolgálta az igényeket, ma azonban már teljesen nyilvánvaló, hogy a kapacitása nem elég. 

Ahhoz, hogy KEHOP pályázat keretében a felújítás, bővítés, vagy új tisztító telep építésére 

pályázatot tudjanak benyújtani, szükség van egy tanulmányra, ami felméri a szennyvíztisztító 

telep állapotát 500.000.-Ft + ÁFA díjért. Javasolja, hogy Képviselő-testület készíttesse el az 

átsoroláshoz szükséges dokumentációt UTB Envirotec Zrt. (1139 Budapest, Lomb u. 15.) 

vállalkozással a Jászszentlászlói agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztésére.  

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

34/2019. (III. 26.) határozat  

Szennyvíztisztító telep átsorolási  

kérelemhez szükséges dokumentáció  

elkészítése 

 

H a t á r o z a t  

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza az 

UTB Envirotec Zrt. (1139 Budapest, Lomb u. 15.) átsorolási kérelemhez 

szükséges dokumentáció készítése a Jászszentlászlói agglomeráció 

szennyvíztisztító telepének fejlesztésére.  

 

A felmérő dokumentáció elkészítésének díja 500.000.-Ft + ÁFA.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés 

megkötésére.  

 

Felelős: Nagy András  

Határidő: Azonnal 

 

7/2. Tájékoztatások. 

 

 

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

kezdeményezett az MVM Zrt. áramszolgáltatóval, az önkormányzat 16 fogyasztási helyére és 

a társulás 2 fogyasztási helyére adjon ajánlatot. Jelenlegi szolgáltató az Alteo Zrt. Reméli, 

hogy kedvezőbb áron jutnak elektromos áramhoz, mint a jelenlegi szolgáltatónál.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  
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Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy egy 

jászszentlászlói személy megkereste, hogy mivel nincs gyermeke és családja, ezért eltartási 

szerződést kötne az Önkormányzattal. Jelenleg is házi segítségnyújtást igénybe veszi, ezt 

továbbra is igényelné. Az ingatlan lenne az eltartás tárgya, amiben jelenleg él. Gondolják 

végig a képviselők mi erről a véleményük, később visszatérnek a kérdés megvitatására, ha a 

kérelem írásban is megérkezik az Önkormányzathoz.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

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

Romulusz  Gyula atya megkereste, egy kálváriát szeretnének építeni a templom parkban. 

Ehhez kérik az Önkormányzat támogatását. A következő napokban egyeztet erről a 

plébánossal, és a pontos számok és költségvetés tükrében visszatérnek az ügyre.  

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, 2019. július 4-5 

napján lesz a falunap Jászszentlászlón. Ez az időpont egybeesik a Szent László Települések 

Találkozójának időpontjával. Kérte a képviselőket gondolkodjanak azon, ki tud elutazni 

Zalaszentlászlóra, hiszen a Találkozó is nagyon fontos ünnep. Mindenképpen képviselni kell 

Jászszentlászlót a Találkozón.  

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

 

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

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


