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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 

25-én 14 
00

 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:  Nagy András polgármester 

 Hajagos-Tóth István képviselő 

 Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselő  

 Mészáros László képviselő 

 Sütőné Kővágó Margit képviselő  

 Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 

 Magyarosi Imre  

 Mikó Tibor 

 Endrész Zoltán 

 

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

az ülés határozatképes, 5 fő képviselő megjelent 71%-os megjelenés.  

 

Köszöntötte Endrész Zoltán, Mikó Tibor és Magyarosi Imre urakat, akik azért jelentek meg a 

Képviselő-testület ülésén, hogy a GreenNovate Kft közvilágítás felújítási ajánlatáról tartsanak 

tájékoztatást, és válaszoljanak a képviselők felmerülő kérdéseire. Mivel az urak ebben az egy 

napirendben érdekeltek, javasolja, hogy a meghívón szereplő napirendi pontok sorrendjét 

módosítsák akként, hogy első napirendi pont a közvilágítás felújítása legyen.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 5 igen 

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

 

Napirendi pontok: 

 

1. Tájékoztatás közvilágítás fejlesztés tárgyában. 

Szóbeli előterjesztés 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

2. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadásának 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

3. Jászszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról szóló ./2019. 

(…….) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  

 

4. Jászszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

  



2 
 

 

5. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2019. (…..…..) 

önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, 

valamint a fizetendő térítési díjakról  szóló 6/2017.(II.24.)  önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

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

önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjáról 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

7. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás Társulási Tanácsban 

végzett 2018. évi tevékenységről. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

8. Járda felújítás és építési pályázat kiírása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

9. Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

10. Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

11. MEDICOPTER Alapítvány támogatási kérelme. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

12. Helytörténeti és Faluvédő Egyesület kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

13. Arany János Közösségi Színtér Szolgáltatási tervének jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

14. Egyebek 

 
  



3 
 

 

1. Napirendi pont.  

Tájékoztatás közvilágítás felújítás tárgyában. 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – mint korábban már tájékoztatta a Képviselő-testületet, az 

Önkormányzat ajánlatot kért a közvilágítás felújítására, erről már korábban beszéltek. A 

márciusi Képviselő-testületi ülést követően átmentek a képviselőkkel Szankra, és megnézték, 

hogyan működik a közvilágítás. Szintén ilyen lámpák lettek felszerelve, amit Jászszentlászlón 

is terveznek. Kérdések vetődtek fel a műszaki tartalommal és a szolgáltatásokkal 

kapcsolatban, ennek tisztázására kérte meg a GreenNovate Kft képviselőit, hogy jöjjenek el és 

beszéljenek erről. Jelen pillanatban egy éves szerződése van az Önkormányzatnak a 

Démásszal, havi 80.000.-Ft díj mellet éves szinten közel 1 millió forint kiadást jelent a 

közvilágítás. Ezen felül fizetik még az NKM rendszerhasználati díját, illetve az Alteo Kft-nek 

az áramdíjat. Az ajánlatban szereplő fejlesztés megvalósítási költsége 15 évre oszlik meg, az 

Önkormányzat ugyanezt a költséget fizeti majd a cégnek, ebből elkészül a beruházás és az 

escos hitel kamata a megtakarítás, ez a cég nyeresége. 2020. április 30-ig van szerződés a 

Démásszal, addig a közvilágítás adott, a beruházást úgy kell megvalósítani, hogy májustól 

működjön az új rendszer. Van esély arra, hogy kedvező Képviselő-testületi döntés esetén 

májustól decemberig megvalósul a beruházás? A teljes beruházásra gondol, a tervezés, 

engedélyezés és kivitelezés. Az még a kérdés, hogy amit most fizet az Önkormányzat, azt kell 

továbbra is fizetnie 15 évig? 

 

Mikó Tibor - nem változik a fizetendő díj valóban, de jelen pillanatban ez nem egy 

letervezett rendszer még, azt tudják, hogy papíron jelen pillanatban milyen lámpák vannak 

fent, és melyek lesznek azok a lámpák, melyeket a fejlesztés is érint. Ez csak a papíron lévő 

anyag, melyek azok a lámpák, melyeket led lámpára ki tudnak váltani. Teljesen provizolikus 

kalkuláció, az éves szinten kalkulált megtakarítás tervek szerint 300.000.-Ft. Ez a szám akkor 

fog teljesen biztosan kialakulni, amikor a tervezés megtörténik. Megtörténik a tervezés, 

elkészül az engedélyes terv, a szolgáltató jóváhagyja azt. Azért is tanulmány a jelen anyag 

neve, mert a terv elkészülése után lesznek a számok konkrétak. A megtakarítás lehet 

300.000.- Ft, de lehet 0,- Ft, az is lehet, hogy -10.000.- Ft.  

 

Nagy András – polgármester – 15 évig? 

 

Mikó Tibor – Igen. Jelen pillanatban nincs a szolgáltatótól pontos lámpaleltár, nem tudják 

megmondani, hogy hol, hány és milyen lámpák vannak. És azt sem, hogy az a lámpa 

megfelel-e a besorolásnak.  

 

Endrész Zoltán – Amennyiben a Képviselő-testület igent mond a megvalósításra, akkor mi 

kijövünk, és készítünk egy felmérést a lámpákról. Előfordult már, hogy több 100 lámpa 

eltérés volt a településen. A tervezőhöz kerül a felmérés, aki megnézi a település viszonyait, 

hogy jelen pillanatban alul, vagy felül van-e világítva a település. Jelen pillanatban a lámpák 

hol helyezkednek el, és ehhez képes milyen lámpákat kell betervezni. Általános dolgot néznek 

még, ez még csak a tervezés. Nem az a cél, hogy adjanak egy jó ajánlatot, aztán a beruházás a 

végén dupla annyiba kerül, tudomásul kell venni, hogy a tervezés előtt nem tudnak konkrét 

összeget mondani. A tervező megtervezi a település közvilágítását, az útosztálynak 

megfelelően. Azt látta, hogy van két főút, ami magasabb útosztály, és vannak kis utcák. 

Ennek alapján tervezi meg a tervező, hogy milyen lámpák lesznek. Fontos, nem úgy 

terveznek, hogy kint van egy lámpa, aminek új értékben 1000 lux-szal kell világítania, amikor 

felszerelik, már akkor nem tud 1000-et, csak 950-et.   A régi lámpák sokat veszítenek a 
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teljesítményükből az évek folyamán. Sokan úgy tervezik meg az új közvilágítást, hogy eleve 

csak a 600 luxot adják, kicsit még alá is terveznek, és egyszerű lámpákat beraknak. Mi 

megtervezzük a szabványt, az árajánlat erről szól, és az Önkormányzat dönthet, hogy meg 

kívánja-e valósítani. Mindenki minél erősebb világítást szeretne ez az elvárás. A 100% 

világítás megvalósítható a lámpák által, de az Önkormányzat dönthet úgy, hogy nem kívánja 

megvalósítani, mert kevesebb is elég. A 100 %-on üzemelő lámpák és a 60%-on üzemelő 

lámpák fényereje között szemmel alig látható a különbség, de mégis jelentős megtakarítást 

eredményez, ha visszaveszik a lámpák teljesítményét. Leddel nagyon sokat lehet 

megtakarítani, a led lámpák tudják ezt. Tervezni a szabványt tervezik meg, de az okos lámpák 

és a rendszer szabályozható. A lámpák egy görbét írnak le napi működésük során, amikor 

sötétedik és az emberek még aktívak, erősebben világítanak, majd éjfél körül mikor az 

emberek alszanak, visszább veszik, majd hajnalban ismét erősebbre lehet húzni a világítás 

értékét. Ezzel a görbével nagyon sokat meg lehet takarítani. Nagyon fontos, hogy be lehet lőni 

a megtakarítást, nem fordul elő, hogy a település alul van világítva, illetve az sem, hogy 

elszáll a költség. Nagyon jó szoftverrel működik a rendszer, sokat dolgoztak a fejlesztésén és 

szinte fillérre be lehet lőni, hogy mennyi lesz a közvilágítás költsége. Még a téli díszvilágítás 

költségét is ki lehet akár gazdálkodni vele.  

 

Mikó Tibor – Erre már van tapasztalat, Szankon a 4 hónap alatt jelentkező megtakarításból 

finanszírozták a karácsonyi díszvilágítást, plusz költség nem jelentkezett. Szabályozhatóak a 

lámpák, mellékutcákban nincs szükség arra, hogy 100% teljesítménnyel működjenek.  

 

Nagy András – polgármester – 329 e Ft, akkor dől el, ha a felmérés megtörténik? Tervezés 

után, kivitelezés előtt? Szerződéskötéskor minden tiszta lesz már? Minden fillér költség 

ismert lesz?  

 

Mikó Tibor – igen. 

 

Nagy András – polgármester – a rendszer bővítéséről kérdezett. Mennyi a költsége annak, 

ha az Önkormányzat plusz lámpákat akar felszereltetni. Ha úgy döntenek, hogy nem minden 

második oszlopon legyen lámpa, hanem minden oszlopon legyen? Mennyibe kerül egy 

lámpatest? 

 

Endrész Zoltán – egy lámpa körülbelül 100 e Ft. 

 

Nagy András – polgármester – az oszlopokra szerelnek 220 V csatlakozót?  

 

Mikó Tibor – az ajánlat szerint minden második oszlopon lesz egy csatlakozó, ez 50% 

lefedettséget jelent. 336 lámpa van jelenleg a rendszerben, a tanulmány szerint. Tehát 

települési szinten ennek 50%-án lesz csatlakozó.  

 

Endrész Zoltán - Ez variálható lesz, ahol sűrűbben lesz, de akad olyan utca, ahol csak az 

elején és a végén van szükség a csatalakozókra. Terjed az 5 G hálózat, ennek a kiépítéséhez 

szükség lesz aljzatokra, amelyre a szolgáltató wifiket helyezhet el.  

 

Mikó Tibor – látta, hogy közbiztonsági kamerák is működnek a településen, például ezek is 

működhetnek ezekről a csatlakozókról. Fontos megjegyezni azt, hogy egy-két csatlakozó 

felhelyezése pluszban nem tétel, ennek nincs akadálya, ha arra van szüksége a településnek.  
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Nagy András – polgármester – ez jó is, hogy említették, mert jelenleg külön villanyórákon 

vannak a kamerák, ami éves szinten 100 e Ft költséget jelent a településnek. Wifire lehet 

csatlakozni az oszlopoknál? Lesz free wifi esetleg?  

 

Endrész Zoltán – a wifi jeladókhoz lesz csatlakozó, az áramellátást biztosítják. Az már az 

internet szolgáltató dolga, hogy működjön a hálózat. A lámpák interneten kommunikálnak, ez 

igaz, de olyan pici kommunikációról van szó, erre más nem csatlakozhat. Az internet 

szolgáltató eszközéhez tudnak adni áramot.  

 

Mikó Tibor – nagyon fontos elmondani, hogy 24 órás szolgáltatásról beszélnek, ami a 

kamerák miatt nagyon fontos, hogy áramot kapjanak folyamatosan. A lámpák 

szabályozhatóak, az Önkormányzat meghatározhatja, hogy mikor kapcsoljanak be, illetve ki.  

 

Endrész Zoltán – most a lámpák akkor kapcsolnak be, ha a trafóházban felkapcsol egy 

kapcsoló és kitáplálja az áramot. Kérni fogják a szolgáltatótól a 24 órás kitáplálást, és a cég 

központja fogja kapcsolni a lámpákat. Az Önkormányzat látni fogja, mi zajlik, belenyúlni 

azonban nem tud. Be tudják állítani a lámpákat, hogy kapcsoljanak be-ki, illetve milyen 

erősen világítsanak. Minden lámpa külön állítható, szabályozható.  

 

Nagy András – polgármester – a javítás hogyan zajlik? Mennyi idő alatt javítják meg a 

hibát? Mi a tapasztalat, mennyi a lámpák élettartama? 

 

Endrész Zoltán – 7 éve építik be ezeket a lámpákat, szinte zéró meghibásodással. Szank 

település erre jó referencia. Ami előfordulhat, hogy gyári hibás a lámpa, ami szinte azonnal 

kiderül és lecserélik. A kiskunmajsai Tele-Vill Kft tartja karban a rendszert. Helyszínen 

javítás nincs, cserélik a lámpákat. Legjobb műszaki feltételek mellett működik a rendszer. 

Szerelést követően elvégzik a lámpa telepítését, a lámpán lévő QR kód beolvasásával bekerül 

az adatbázisba. A lámpa ettől kezdve kommunikál a központtal. A központban látják, ha 

meghibásodik, illetve bizonyos szűrők beépítésének köszönhetően azt is látják, hogy meg fog 

hibásodni. Erre utalhat például, ha napokig magasabb a lámpa belső hőmérséklete + 5 C
o
-kal.  

A központ üzenetet küld a karbantartónak, aki látja, hogy hol és milyen hiba van, pontosan 

tudják, a hibakód alapján mit kell tenniük. A karbantartóknál vannak cserelámpák. Leszerelik 

a hibás lámpát és megküldik a cégnek, aki helyette küld jó lámpát. Eddig az a tapasztalat, 

hogy a karbantartók nagyon jól dolgoznak, nincs kiesés. Sok esetben nem is a lámpával van 

gond, hanem a kommunikációval. A szoftvert folyamatosan alakítják, javítják a tapasztalatok 

alapján. A lámpatestek villámvédelemből már jól vizsgáztak, komoly viharokat vészeltek át 

meghibásodás nélkül.  

 

Mészáros László – képviselő – fontos a gazdaságosság, de az a legfontosabb, hogy milyen a 

lámpák fénye. Ennél, ami most van, nem lehet gyengébb a közvilágítás.  

 

Endrész Zoltán – ezt úgy védik ki, hogy külső, független szervezet felméri a rendszert. Az 

Önkormányzat határozza meg, hogy hol végezzenek mérést, kontrollmérést is végeztetnek, az 

alulvilágítás nem fordulhat elő. Ha 40%-kal vissza vannak véve a lámpák, ezen lehet emelni.  

Az emberek biztonsága, a közlekedés biztonság és a vagyonvédelem szempontjából is fontos, 

hogy ne legyen alulvilágítva. Azt tudni kell, hogy a lámpák olyan kelvin fokon működnek, 

ami a szemnek jobb.  

 

Egy lámpatestet hozott megmutatni, azt megtekinthették a Képviselők. Fotókat mutatott már a 

korábban megvalósult beruházásról.  
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Mészáros László – képviselő – a kis utcákban lakók is azt kell érezzék, hogy fontosak, nem 

csak a főutca mellett lakók.  

 

Hajagos-Tóth István – képviselő – Valóban nagyon kimerítő a tájékoztatás. Ezek szerint 

hibabejelentésre sem lesz szükség a jövőben, hiszen a rendszer jelzi a lámpa meghibásodását.  

 

Nagy András – polgármester – az világos, hogy 15 évig a cégé a lámpák, és 15 év után a 

lámpák is, és a megtakarítás is az Önkormányzaté lesz? Akkor hogyan működik a 

karbantartás? 

 

Erdész Zoltán - természetesen nem engedik el az Önkormányzat kezét, és 15 évet követően 

is lesz karbantartás. A led panelek rendkívül hosszú élettartamúak. Nemcsak a megtakarításról 

van szó, az Önkormányzatnak lesz egy rendkívül korszerű, hatékony közvilágítási rendszere. 

A szoftver képes arra, hogy lámpánként állítsák be a teljesítményt. A gyári garancia legalább 

20 éves időtartam. Megvizsgálták a lámpákat és megállapították, hogy nyári melegben sem 

melegednek 70 C
o 
fölé. Ennek köszönhetően a lámpák élettartama hosszú.  

 

Nagy András – polgármester – Megköszönte a tájékoztatást. Képviselő-testület döntését 

követően tájékoztatni fogják a GreenNovate Kft munkatársait.   

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat-hozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

2. Napirendi pont. 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadásának 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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

megismerhették a képviselők. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

zárszámadásáról készült anyag teljes körű.  

 

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

bizottság az előterjesztést megtárgyalta, javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra.  

 

Nagy András – polgármester - Javasolja elfogadásra az írásos előterjesztés szerinti 

formában és tartalommal a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

zárszámadását. 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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35/2019. (IV. 25.) határozat  

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2018. évi zárszámadásának megállapítására 

 

H a t á r o z a t 

 

1. Jászszentlászló Község Önkormányzata és Móricgát Község 

Önkormányzata Képviselő-testületei a Jászszentlászlói Közös 

Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadását 

   

                            70.146.000.-Ft          bevételi 

                            68.245.000.-Ft          kiadási 

                              1.901.000.-Ft          bevételi többlet 

 

főösszeggel hagyja jóvá, melyből a 

 

Költségvetési bevételek teljesülése 

- működési bevételek                                             893.000.-Ft 

- működési célú támogatások áht-on belül              1.099.000.-Ft 

- közhatalmi bevételek                               2.000.-Ft 

  

Finanszírozási bevételek teljesülése 

- előző évi pénzmaradvány                    6.465.000.-Ft 

- intézményfinanszírozás                                                      61.687.000.-Ft 

 

Költségvetési kiadások teljesülés 

- személyi juttatások       47.530.000.-Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó                9.483.000.-Ft 

- dologi kiadások                  10.076.000.-Ft 

- egyéb működési célú kiadások                                                 55.000.-Ft 

- beruházások                         1.101.000.-Ft 

 

2. A költségvetési szerv által foglalkoztatottak záró létszáma 14 fő. 

 

3. Intézmény működtetését biztosító finanszírozás összetétele: 

Kiadások mindösszesen   68.245.000.-Ft 

Költségvetési támogatás            -41.266.000.-Ft 

Saját bevételek és átvett pénzeszközök       -8.459.000.-Ft 

Jászszentlászlót terheli      -2.936.000.-Ft 

Finanszírozási szükséglet:                           +15.584.000.-Ft 

  Jászszentlászló hozzájárulása (83,8%               +13.059.000.-Ft 

  Móricgát hozzájárulás  (16,2%)               +  2.525.000.-Ft 

 

4. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 

jóváhagyott 2018. évi maradványt a költségvetési szerv vezetője évközben a 

költségvetésben meghatározott feladatok finanszírozására használhatja fel. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelősök:   Nagy András  polgármester 

                  Valentovics Beáta  jegyző 
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3. Napirendi pont 

 Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló ./2019. (…..) 

rendelet-tervezet elfogadása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

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

megismerhették a képviselők. 

 

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

előterjesztést megtárgyalta, javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra.  

 

Nagy András - polgármester - kérdés, hozzászólás nem volt, ezért javasolja, hogy 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetét fogadja el, az írásos előterjesztés 

szerinti tartalommal és formában.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

7/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

4. Napirendi pont.  

Jászszentlászló Község Önkormányzat 2018. évi belső ellenőri összefoglaló 

jelentés jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 2018. évben a 

Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzett belső ellenőrzést. Az éves 

összefoglaló jelentést a képviselők kézhez kapták, azt áttanulmányozhatták.  

 

Javasolja az előterjesztésben szereplő 2018. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés 

jóváhagyását. Jelentős hibákat és hiányosságokat nem állapított meg az ellenőrzés.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 
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36/2019. (IV. 25.) határozat 

2018. évi belső ellenőrzési  

összefoglaló jelentés jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vincent 

Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft által készített 2018. évi 

belső ellenőrzési összefoglaló jelentést jóváhagyja.  

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: Azonnal. 
 

5. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2019. 

(…..…..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról  szóló 

6/2017.(II.24.)  önkormányzati rendelet módosításáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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

megismerhették a képviselők. 

 

Valentovics Beáta – jegyző  - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Móricgát Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adta, hogy Jászszentlászló Község 

Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, valamint a 

fizetendő térítési díjakról rendeletet alkosson.  

 

Nagy András - polgármester – javasolja a B. előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet 

elfogadását, és jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

8/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete  

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési 

díjakról  szóló 6/2017.(II.24.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

 (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

6. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2019.(…....) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások térítési díjáról 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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

megismerhették a képviselők. 
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Valentovics Beáta – jegyző - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Móricgát Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárult, hogy Jászszentlászló Község Önkormányzata 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról rendeletet alkosson.  

 

Nagy András - polgármester – Javasolja, hogy Képviselő-testület a B előterjesztésben 

szereplő rendelet-tervezetet fogadja el, melyben a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások térítési díját 12% emeljék meg.  

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

9/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról 

 (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

7.  Napirendi pont 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási 

Tanácsban végzett 2018. évi tevékenységről. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester – ismertette Jászszentlászló-Móricgát Községi 

Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsban végzett 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

37/2019. (IV. 25.) határozat 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok 

Társulás Társulási Tanácsban végzett 2018. évi tevékenységről.  

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

polgármester által a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 

93 §. 14. pontja, illetve Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok 

Társulásának Társulási megállapodása 14. pontja alapján előterjesztett 

beszámolóját a Társulási tanácsában végzett tevékenységéről.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal. 

  



11 
 

 

8. Napirendi pont 

 Járda felújítás és építési pályázat kiírása. 
 (Írásbeli előterjesztés) 

Nagy András - polgármester: - Nagy sikert aratott már a korábbi években is a járda felújítási 

pályázat. Ebben az évben egy millió forint keret van a költségvetésben erre a célra. Két fő 

támogatott a 2018. évben nem tudta megvalósítani a felújítást, részükre engedélyezték, hogy 

2019. évben számoljanak el a támogatással. Ez 160.000.-Ft támogatást jelent, ami beépítésre 

kerül a 2019. évi keretbe az 1 millió forinton felül.  

 

Támogatja a határozat-tervezet elfogadását, ezt követően a pályázati kiírást közzéteszik a 

település Honlapján, hirdetőtábláin. A kérelmeket beérkezési sorrendben iktatják, a forrás 

kimerüléséig biztosítható támogatás.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

38/2018. (IV. 25.) határozat 

Járda felújítás és építési pályázat 

kiírása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

a lakossági járdák megépítésére, valamint a meglévő járdák minőségének 

javítása érdekében. Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi 

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

felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre tartalmazza a 

program fedezetét. 

A pályázati kiírást az előterjesztés melléklete tartalmazza.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

9. Napirendi pont 

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati lakás 

bérbeadása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette képviselő-testület tagjaival Vízhányó Anita 

Jászszentlászló, Sport utca 9. szám alatti lakos önkormányzati bérlakás iránti kérelmét. 

Támogatja az előterjesztésben szereplő A./  határozat-tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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39/2019. (IV. 25.) számú határozat 

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38.  

szám alatti önkormányzati lakás  bérbeadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászszentlászló, 

Dózsa Gy. u. 38. szám alatti 42 m
2 

–es önkormányzati lakás bérlőjeként 

Vízhányó Anita Klára  6133 Jászszentlászló, Sport u. 9.   szám alatti lakost 

jelöli ki. 

A bérleti szerződés időtartama 2019. május 1. napjától 2020. április 30. 

napjáig.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2019. május 15., bérleti szerződés megkötésére 

 

10.  Napirendi pont 

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati lakás 

bérbeadása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette képviselő-testület tagjaival Farkas Gizella 

Hajnalka védőnő önkormányzati bérlakás iránti kérelmét. Támogatja, hogy Képviselő-testület 

Farkas Gizella Hajnalka Kiskunhalas, Felsőöregszőlők 41272/2 szám alatti lakost jelölje ki a 

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőjének.   

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta 

 

40/2019. (IV.25.) számú határozat 

Farkas Gizella Hajnalka önkormányzati  

bérlakás kérelem 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. szám alatti 37 m 
2 

–es önkormányzati 

lakás bérlőjeként Farkas Gizella Hajnalka 6400 Kiskunhalas, 

Felsőöregszőlők 41272/2.  szám alatti lakost jelölje ki. 

 

A bérleti szerződés időtartama 2019. április 1. napjától 2020. május 30. 

napjáig. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 
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11. Napirendi pont 

MEDICOPTER Alapítvány támogatási kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette a Medicopter Alapítvány kérelmét. Javasolja az 

előterjesztés B pontja szerint határozat-tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

41/2019. (IV.25.) számú határozat 

MEDICOPTER Alapítvány támogatási  

kérelme 

 

 

H a t á r o z a t  

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

MEDICOPTER Alapítvány (1081 Budapest, Szilágyi u. 3.,  Postacím: 1439 

Budapest, Pf. 679 Adószám: 18175581-1-42,   Bankszámlaszám: 11705008-

20477873) támogatási kérelmét nem támogatja . 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2019. május 31., értesítésre 

 

 

 

12. Napirendi pont 

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület kérelme 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Ismertette a Helytörténeti és Faluvédő Egyesület támogatási 

kérelmét. Támogatja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását és a Civil 

Kulturális Nap rendezvényhez 97.000.-Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítását.  

 

Mészáros László - képviselő - bejelentette személyes érintettségét, és kijelentette, hogy nem 

vesz részt a szavazásban. 

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal –tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

42/2019. (IV.25.) számú határozat 

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület kérelme 

 

H a t á r o z a t 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helytörténeti 

és Faluvédő Egyesület (6133 Jászszentlászló, Rákóczi u. 20. adószám: 
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18225500-1-03, Ny. szám:03-02-0003195 )  által megszervezésre kerülő 

„Civil Kulturális Nap” rendezvényhez 97.000.- Ft azaz Kilencenhét-ezer 

forint támogatást biztosít. 

 

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 Községi 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. április 30., támogatási szerződés megkötése 
 

13. Napirendi pont 

Arany János Közösségi Színtér Szolgáltatási tervének jóváhagyása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Ismertette az Arany János Közösségi Szintér Szolgáltatási 

tervéről szóló előterjesztést. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.  

 

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

43/2019. (IV.25.) számú határozat 

Arany János Közösségi Színtér Szolgáltatási  

tervének jóváhagyása.  

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Arany János 

Közösségi Szintér 2019. évre vonatkozó szolgáltatási tervét az előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

14. Napirendi pont 

Egyebek. 

 

14/1 Tájékoztatás 

 

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

Falvak Program keretében Jászszentlászló Község Önkormányzat utak felújítására kíván 



15 
 

pályázni. Az Alkotmány utca, Vasút utca és a Kossuth utca azok az utcák melyek felmérése 

meg fog történni, és ezt követően a költségek ismerete után kerül kiválasztásra a belterületi út.  

Jászszentlászló Község Önkormányzata szintén a Magyar Falvak Program keretében 

pályázatot nyújt be orvosi eszközök beszerzésére. A pályázat keretében a háziorvosok és a 

védőnő részére vásárolnak orvosi eszközt.  

 

Tájékoztatta Képviselőket, hogy egyeztetett a Római Katolikus pappal a Kálvária építéséről. 

Egy árajánlat már van a kezükben, amit magasnak találtak. A Kálvária helyszínének 

kiválasztása is folyamatban van, a templomkertben kívánják felállítani. Tájékozódni fog a 

kérdésben, hogy kisebb anyagi ráfordításból hogyan lenne megvalósítható ez az építkezés. 

 

Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 2019-ben is megrendezésre kerül a Kárpát 

Medencei Szent László Települések találkozója. Ez a rendezvény a Jászszentlászlói Falunap 

és Paradicsomfesztivál időpontjában lesz, de mindenképpen támogatják a Szent László Herma 

szobor felállítását, a korábbi gyakorlatnak megfelelően. Arra tett ígéretet, hogy ha nem tudják 

képviseltetni a települést a rendezvényen, akkor egy későbbi időpontban meglátogatják őket. 

Javasolja, hogy Jászszentlászló Község Önkormányzat 60.000.-Ft támogatást biztosítson 

Zalaszentlászló Község Önkormányzata részére a Szent László Herma szobor felállításához.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

44/2019. (IV.25.) számú határozat 

Szent László Települések Találkozója és  

támogatás biztosítása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 60.000.-Ft, azaz 

Hatvan-ezer forint támogatást biztosít Zalaszentlászló Község 

Önkormányzata részére.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András polgármestert, hogy a 

támogatási megállapodást aláírja, és a támogatás kifizetéséről 

gondoskodjon.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy András – polgármester – közeledik a Jászszentlászlói Falunap és Paradicsomfesztivál 

időpontja és dönteni kell a kitüntetésről. Várja a javaslatokat. 2019. évben javasolja, hogy 

civil szervezet vagy dolgozói közösség részesüljön a kitüntetésben.  

 

Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy megkereste a német tulajdonban lévő telkek új 

tulajdonosa az Önkormányzatot. Terveik szerint könnyűszerkezetes házakat építenek a 

telkeken, melyeket értékesítenek. Tájékoztatták a helyi építési szabályzat elérhetőségéről, az 

építési hatóságról, valamint az Önkormányzatnál lévő helyi adótartozás mértékéről.  

 

Nagy András – polgármester – Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a 40.000.000.-

Ft befektetés 2019. 04.22-én lejárt, és az összeg visszakerült az Önkormányzat számlájára. 
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Javasolja, hogy az Önkormányzat ne kösse le a szabad pénzeszközt, helyezzék céltartalékba, 

mely fedezetet nyújt a későbbiekben benyújtandó pályázatok önerejére.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

45/2019. (IV.25.) számú határozat 

Szabad pénzeszköz céltartalékba helyezése 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. április 

22-én lejárt 40.000.000.-Ft szabad pénzeszközt Céltartalékba helyezi.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselőket, hogy közelmúltban a Magyar 

Államkincstár és az Állami Számvevőszék átfogó ellenőrzést végzett az Önkormányzat 

működéséről. Átadta a szót Valentovics Beáta jegyzőnek. 

 

Valentovics Beáta – jegyző – 2018. nyár végén az Állami Számvevőszék az integritás – és 

belső kontrollrendszert vizsgálta 2017. január 1. és 2018. május 31. közötti időszakban. Az 

ellenőrzés folyamán kibővítették az ellenőrzést a befektetésekre, 2013. január 01-et követő 

mindenféle befektetést vizsgáltak 2018. május 31. időszakig. Bekértek dokumentumokat, 

helyszíni ellenőrzést tartottak, majd két hete megkapták a jelentés-tervezetet. Nem nyilvános 

jelentéstervezet, javaslatokat fogalmaz meg a polgármester úr részére kettőt, jegyző részére 

tizenegyet. A polgármester és a jegyző 15 napot kapott, hogy észrevételt tegyen a 

megállapításokra. Ez megtörtént. Ezt követően fog elkészülni a végleges jelentés, ami az ÁSZ 

honlapjára fel fog kerülni. Intézkedési tervet kell megfogalmazni a feltárt problémákra, 

felelőst kell megjelölni és határidőt. 2020 évben utóellenőrzés várható.   

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat-hozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

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

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


