Jegyzőkönyv
Készült:

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június
27-én 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Nagy András polgármester
Patyi Norbert alpolgármester
Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselő
Hajagos-Tóth István képviselő
Mészáros László képviselő
Sütőné Kővágó Margit képviselő
Tóthné Frank Anikó képviselő
Valentovics Beáta jegyző

Nagy András – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította,
hogy az ülés határozatképes, 7 fő megjelent 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 Önkormányzata 2019. évi költségvetését megállapító
4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ./2019. (…...)
önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármestere
2. Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök készítése.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
3. A 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló átfogó
értékelés
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
4. Járda építési és felújítási pályázatok elbírálása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
5. Helytörténeti és Faluvédő Egyesület támogatási kérelme.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
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6. Szanki Református Egyházközség kérelme.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
7. Megállapodás megkötése a Jászszentlászlói Aktív Fiatalok Egyesületével
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
8. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági
Szabályzatának elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Valentovics Beáta jegyző
9. Arany János Közösségi Színtér Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának
elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
10. Jászszentlászló Község Önkormányzata Községi Könyvtár Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzatának elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
11. Javaslat az Erdei Ferenc utca elnevezésének megváltoztatására
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
12. Egyebek.
1. Napirendi pont.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító 4/2019. (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. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Sütőné Kővágó Margit - pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke – pénzügyi bizottság
az előterjesztést megtárgyalta, javasolja, hogy Jászszentlászló Község 2019. évi
költségvetésének módosításáról szóló rendelet tervezetet Képviselő-testület fogadja el.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
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Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító
4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
11/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
2. Napirendi pont.
Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök készítése.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival a
településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök készítéséről szóló
előterjesztést.
A Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
80/2019. (VI. 27.) sz. határozat
Településfejlesztési koncepció és
településrendezési eszközök készítése
Határozat
Jászszentlászló
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő
településfejlesztési koncepciót és településrendezési eszközöket
elkészíttetni.
A Képviselő-testület a tervezés alapjául szolgáló állami ingatlannyilvántartási térképi adatbázis beszerzésére, valamint a szükséges
dokumentumok aláírására felhatalmazza a Polgármestert.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. december 31.

3. Napirendi pont
A 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló
átfogó értékelés
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a 2018. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést. Javasolja az
előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
3

81/2019. (VI. 27.) számú határozat
A 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
mellékletben szereplő 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásról szóló átfogó értékelés elfogadja.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg
a gyámhatóságnak.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. július 31., a gyámhatóságnak történő megküldésre
4. Napirendi pont
Járda építési és felújítási pályázatok elbírálása.
(Írásbeli előterjesztés)

Nagy András – polgármester – A járda építési és felújítási pályázat alapjá n az alábbi
személyek járdaépítési, felújítási pályázatát terjeszti Képviselő-testület elé:
Deák Attila Jászszentlászló, Hunyadi u. 19. szám alatti lakos 20 méter járdaszakasz
felújításához kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére, javasolja
80.000.- támogatás megítélését.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
82/2019. (VI. 27.) határozat
Deák Attila jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Deák Attila
Jászszentlászló, Hunyadi u. 19. szám alatti kérelmező járdafelújítását
80.000.Ft összeggel támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2019. évi
költségvetését megállapító 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet Egyéb
Felhalmozási célú kiadások, Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzata.
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Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy érintettel a
támogatási szerződést kösse meg.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. július 31., megállapodások megkötésére
Váradi Klára Jászszentlászló, Hársfa u. 9. szám alatti lakos 20 méter járdaszakasz
építéséhez kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére, javasolja
80.000.- támogatás megítélését.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül és egy fő tartózkodása mellett – az alábbi határozatot hozta:
83/2019. (VI. 27.) határozat
Váradi Klára jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Váradi
Klára Jászszentlászló, Hársfa u. 9. szám alatti kérelmező járda építését
80.000.Ft összeggel támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2019. évi
költségvetését megállapító 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet Egyéb
Felhalmozási célú kiadások, Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy érintettel a
támogatási szerződést kösse meg.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. július 31., megállapodások megkötésére

Révfy Rebeka Jászszentlászló, Vasút u. 53. szám alatti lakos 20 méter járdaszakasz
felújításához kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére, javasolja
80.000.- támogatás megítélését.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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84/2019. (VI. 27.) határozat
Révfy Rebeka jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfy
Rebeka Jászszentlászló, Vasút u. 53. szám alatti kérelmező járda
felújítását 80.000.-Ft összeggel támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2019. évi
költségvetését megállapító 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet Egyéb
Felhalmozási célú kiadások, Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy érintettel a
támogatási szerződést kösse meg.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. július 31., megállapodások megkötésére
Révfy Mihály Jászszentlászló, Bajza u. 7. szám alatti lakos 20 méter járdaszakasz
felújításához kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére, javasolja
80.000.- támogatás megítélését.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
85/2019. (VI. 27.) határozat
Révfy Mihály jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfy
Mihály Jászszentlászló, Bajza u. 7. szám alatti kérelmező járda felújítását
80.000.-Ft összeggel támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2019. évi
költségvetését megállapító 4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet
Egyéb Felhalmozási célú kiadások, Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy érintettel a
támogatási szerződést kösse meg.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. július 31., megállapodások megkötésére
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5. 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. Javasolja, képviselő-testület hatalmazza fel a pénzeszköz átadási
megállapodás aláírásával. Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi költségvetését
megállapító 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet Céltartalék Állampapír árbevétel
előirányzata terhére 8.620.281.-Ft támogatás folyósítását hagyják jóvá.
Mészáros László - képviselő - bejelentette személyes érintettségét, és kijelentette, hogy
nem vesz részt a szavazásban.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –tartózkodás és
ellenszavazat nélkül –az alábbi határozatot hozta:
86/2019. (VI.27.) számú határozat
Helytörténeti és Faluvédő Egyesület kérelme
Határozat
Jászszentlászló
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Helytörténeti és Faluvédő Egyesület (6133 Jászszentlászló, Rákóczi u.
20. adószám: 18225500-1-03, Ny. szám: 03-02-0003195) részére a
határozat melléklete szerinti, pénzeszköz átadási-átvételi megállapodást
jóváhagyja.
A megállapodás alapján átadott 8.620.281,-Ft összeg forrása a
Jászszentlászló Község Önkormányzat 2019. évi költségvetését
megállapító 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet Céltartalék
Állampapír árbevétel előirányzata.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére, illetve a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. július 5., megállapodás megkötésére

6. Napirendi pont
Szanki Református Egyházközség kérelme.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – Ismertette a Szanki Református Egyházközség támogatási
kérelmét.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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87/2019. (VI.27.) számú határozat
Szanki Református Egyházközség kérelme

Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szanki
Református Egyházközség (6131 Szank, Béke u. 43. adószám:
19974101-1-03) részére 50.000.- Ft, azaz Ötvenezer 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 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. július 31., támogatási szerződés megkötése

7. Napirendi pont
Megállapodás megkötése
Egyesületével
(Írásbeli előterjesztés)

a

Jászszentlászlói

Aktív

Fiatalok

Nagy András – polgármester – Ismertette a Jászszentlászlói Aktív Fiatalok
Egyesületével kötendő megállapodás megkötése tárgyában készült előterjesztést. Javasolja,
hogy az előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet Képviselő-testület hagyja jóvá és
fogadja el.
Patyi Norbert – alpolgármester - bejelentette személyes érintettségét, és kijelentette,
hogy nem vesz részt a szavazásban.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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88/2019. (VI.27.) számú határozat
Megállapodás megkötése a Jászszentlászlói
Aktív Fiatalok Egyesületével
Határozat
Jászszentlászló
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Jászszentlászlói Aktív Fiatalok Egyesülettel (6133 Jászszentlászló,
Tavasz u. 28. adószám: 18224991-1-03, Ny. szám:03-02-0003193) a
határozat melléklete szerinti megállapodást jóváhagyja.
A megállapodás alapján átadott 2.006.348,-Ft összeg forrása a
Jászszentlászló Község Önkormányzat 2019. évi költségvetését
megállapító 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet Céltartalék
Állampapír árbevétel előirányzata.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére, illetve a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. július 1., megállapodás megkötésére
8. Napirendi pont
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzatának elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Valentovics Beáta – jegyző – Ismertette Képviselő-testület tagjaival a Jászszentlászlói
Közös Önkormányzati Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról szóló
előterjesztést.
Nagy András – polgármester – javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet
elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
89/2019. (VI. 27.) számú határozata
Jászszentlászlói Közös önkormányzati Hivatal
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának elfogadása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzata a Jászszentlászlói Közös
Önkormányzati Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát
megismerte és az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szabályzat aláírására.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. július 1., a szabályzat aláírására
9. Napirendi pont
Arany János Közösségi Színtér Adatvédelmi és Adatbiztonsági
Szabályzatának elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – Ismertette az Arany János Közösségi Színtér Adatvédelmi
és Adatbiztonsági Szabályzatának tartalmát. Javasolja az előterjesztésben szereplő
határozat-tervezet elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
90/2019. (VI. 27.) számú határozata
Arany János Közösségi Színtér
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának elfogadása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzata az Arany János Közösségi
Színtér Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát megismerte és az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szabályzat
aláírására.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. július 1., a szabályzat aláírására

10. Napirendi pont
Jászszentlászló Község Önkormányzata Községi Könyvtár
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – Ismertette a Községi Könyvtár Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzatának tárgyában készült előterjesztés anyagát. Javasolja az
előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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91/2019. (VI.27.) számú határozata
Jászszentlászló Község Önkormányzata Községi Könyvtár
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának elfogadása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzata Jászszentlászló Község
Önkormányzata Községi Könyvtár Adatvédelmi és Adatbiztonsági
Szabályzatát megismerte és az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadta.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szabályzat
aláírására.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. július 1., a szabályzat aláírására
11. Napirendi pont
Javaslat az Erdei Ferenc utca elnevezésének megváltoztatására
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – 2019. június 24-én tartottak egy utcagyűlést, ahol nagyon
szép számmal megjelentek, az utcában lakó minden család képviseltette magát. A
megbeszélés eredményeként megállapítást nyert, hogy már az utca korábbi elnevezését is
Erdei Ferenc építész, restaurátor munkásságának tiszteletére határozták meg. Amit tudni
kell
Erdei
Ferencről:
Erdei
Ferenc (Szerencs, 1933. augusztus
28. –
Balatongyörök, 1986. augusztus 8.) építész, restaurátor, építészeti író, illusztrátor.
Tanulmányait az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán
végezte 1952-1957 között. 1957-ben az Országos Műemlékvédelmi felügyelőségnél
kezdett
dolgozni. 1967-ben Ybl-díjat kapott. 1968-ban
a
Tervezési
Osztály
műteremvezetője lett. 1984-ben az Építészeti Osztály vezetőjévé nevezték ki.
Munkásságának fő területe a műemlékek helyreállítása volt. Munkamódszere szerint több
stílust bemutató változatokat tervezett, az azonosítható részleteket helyreállította, vagy
semleges – többnyire téglából készített - formákkal pótolta és a hozzáépítéseket a 60-as,
70-es évek konstruktivista felfogásában készítette el (vasbeton védőépület alkalmazása Kisnánai vár). Több kiállítást rendezett, könyveket illusztrált, publikált a Magyar
Építőművészet és a Műemlékvédelem című lapokban, a Tájak, korok, múzeumok és a
Helyreállított műemlékeink sorozatban pedig számos kiadványa jelent meg a hazai
műemlékekről
Fontosabb munkái
 1959-1960: a veszprémi Szent György-kápolna védőépülete
 1959-1991: a szerencsi vár helyreállítása és új felhasználása
 1961-1968: a kisnánai vár restaurálása
 1962-1963: a várgesztesi vár restaurálása
 1964: a váraszói templom helyreállítása
 1963-1965: a Felsőörsi prépostsági templom helyreállítása
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1963-1968: a szigetvári vár helyreállítása
1965-1967: az Országos Műemlék felügyelőség épületének helyreállítása (Havassy
Pállal)
1970-1971: Foghíjbeépítés (Székesfehérvár, Oskola (volt Zalka) u. 11.)
1974-1977: műemléki lakóház helyreállítása (Székesfehérvár, Oskola (volt Zalka)
u. 6.)
1976-1977: zalaegerszeg-csácsbozsoki templom bővítése
1977-1982: a miskolci avasi református templom helyreállítása
1980-1983: a kiszombori rotunda helyreállítása
1983-1988: a visegrádi főesperesi rom védőépülete.

Fentiek alapján javasolja, hogy Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Jászszentlászló, 643. hrsz-ú alatti, kivett közterület elnevezését továbbra is Erdei Ferenc
utca elnevezésként használja. A közterület névadója Erdei Ferenc építész.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
92/2019. (VI. 27.) számú határozat
Jászszentlászló, Erdei Ferenc utca elnevezése
Határozat
Jászszentlászló
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Jászszentlászló, 643. hrsz-ú alatti, kivett közterület elnevezését továbbra
is Erdei Ferenc utca elnevezésként használja. A közterület névadója
Erdei Ferenc építész.
Felelős: Nagy András polgármester
Valentovics Beáta jegyző
Határidő: Azonnal
12. Napirendi pont
Egyebek.
Tájékoztatások.
Nagy András – polgármester – tájékoztatta Képviselő-testület tagjait, hogy további két
árajánlatot kért be közvilágítás korszerűsítésre. Meg kell állapítani, hogy még mindig az
első ajánlat a legkedvezőbb. Néhány kérdés még felvetődött ezeket tisztázni kell. Kérdés
az, hogy a karbantartási szerződésnek mi a tartalma, mi tartozik alá, illetve mi nem? A
garanciális javítások az lámpatestekre, és a led fényforrásokra 20 év, a hálózat többi
eszközére 5 év. Milyen javítási költségeket számolnak el, illetve mi tartozik a garancia
szerződés hatálya alá? A garancia szerződés időtartama 5 év, a futamidő 15 év, ez hogyan
lesz áthidalva? A futamidő végén az Önkormányzat térítésmentesen megkapja-e az
eszközöket? Erre a válasz az volt, hogy nem kaphatja meg ingyen, mivel az ajándékozás
lenne, amit az ESCO hitel kizár, de egy minimális ár lesz meghatározva, 1 %. A tömeges
lámpatest csere a garancia része-e? A hálózat lehet-e fedezet a finanszírozó bank felé, ez
kockázatokat rejt magában? Erre a kérdésre az lehet a megoldás, hogy a cég, a bank és az
önkormányzat köt egy háromoldalú megállapodást, és amennyiben a cég kiszáll az
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üzletből, a bank és az önkormányzat között lesz egy megállapodás, és 15 év végén a bank
adja át a rendszert az önkormányzatnak. Felmerült még kérdés, hogy amennyiben a cég
megszűnik mi lesz a közvilágítás rendszerével? Erre az a válasz, hogy az NKM üzemelteti
tovább a rendszert.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a következő Képviselő-testületi ülésen döntenek az
ügyben, és felkérik a céget a műszaki felmérést azt követően tudnak dönteni, hogy
megrendelik-e a közvilágítás felújítási munkáit.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testület a tájékoztatás határozathozatal
nélkül tudomásul vette.
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselőket, hogy Hajagos-Tóth István
képviselővel átnézték a szőlőterületeket. Két nagyobb tábla van, amit mindenképpen
érdemes megtartani, de vannak kisebb területek, amelyek nagysága kb. 0,5 ha
darabonként. Ezeket az apró területeket át kell minősíteni, a szőlő is kiveszett már belőlük.
Akkor, ha felszámolják, lehet tisztán tartani tárcsázással ezeket a földterületeket.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testület a tájékoztatás határozathozatal
nélkül tudomásul vette.
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselőket, hogy a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében a Bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése,
pályázat benyújtásra került. A korábbi pályázat ügyében a Belügyminisztérium megküldte
a levelet, melyben tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Bölcsődei fejlesztés pályázatot
tartalék listára helyezték. Addig felfüggesztik a döntést, amíg a TOP Bölcsőde pályázat
elbírálása nem történik meg.
A Magyar Falvak program keretében benyújtották az orvosi eszközök beszerzésére kiírt
pályázatot, várják a döntést. Szintén a Magyar Falvak program keretében fel kívánják
újítani az Alkotmány utca második szakaszát.
Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat keretében a Vasút utca
első szakaszát újítják fel.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testület a tájékoztatás határozathozatal
nélkül tudomásul vette.
Nagy András – polgármester – mivel több hozzászólás nem volt, az ülést berekesztette.

K. m. f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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