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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 

29-én 14 
00

 órakor megtartott soron következő, nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:    Patyi Norbert alpolgármester   

 Hajagos-Tóth István képviselő  

 Mészáros László képviselő 

 Tóthné Frank Anikó képviselő  

 Valentovics Beáta jegyző  

  

Patyi Norbert – alpolgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, 

hogy az ülés határozatképes, 4 fő megjelent 57%-os megjelenés. Nagy András 

polgármester távollétében az ülést Patyi Norbert alpolgármester vezeti le. Dr. Hajagos-

Tóth Sándor és Sütőné Kővágó Margit képviselők nem tudnak részt venni az ülésen, 

távolmaradásukat bejelentették.  

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 4 igen 

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

Napirendi pontok: 

1. Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármestere 

 

2.  SEVEN DENTISTS Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság eszköztámogatása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

3. A Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. részére működési támogatás biztosításáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

4. Járda építési és felújítási pályázatok elbírálása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  

 

5. Jászszentlászló község közvilágítási hálózatának felmérése 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

6. Jegyzői beszámoló a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi  

munkájáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Valentovics Beáta jegyző  

 

7.  Jászszentlászló Község Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 
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8. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai Biztonsági 

Szabályzatának  jóváhagyása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

9. Egyebek.  

 

10. Kovács Lászlóné kamatmentes önkormányzati kölcsön kérelme. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

Zárt ülés 

 

 

1. Napirendi pont. 

Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése 

(Írásbeli előterjesztés) 

Patyi Norbert - alpolgármester – ismertette a fogászati alapellátás tárgyában kötendő 

szerződés tartalmát. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.  

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  

 

 

98/2019. (VIII.29.) számú határozat 

Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése  

 

H a t á r o z a t 
 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a 

fogászati alapellátás tartós helyettesítéssel történő ellátását. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fogászati alapellátás tárgyában a 

megbízási szerződést kösse meg SEVEN DENTISTS Fogászai Korlátolt 

Felelősségű Társasággal (Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Korond u. 

5.). A megbízási szerződést 2019. szeptember  1–jétől határozatlan  

időtartamra kötik meg. 

 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: Azonnal 
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2. Napirendi pont. 

 SEVEN DENTISTS Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság 

eszköztámogatása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Patyi Norbert - alpolgármester – ismertette a Seven Dentists Kft eszköztámogatásáról 

készült előterjesztést. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását, 

a működéshez szükséges eszköztámogatás biztosítását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

99/2019. (VIII.29.) számú határozat 

Seven Dentists Fogászati Kft eszköztámogatása 

 

 

H a t á r o z a t 
 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

szeptember 1. napjától 2019. december 31. napjáig eszközkarbantartás 

céljára havi 107.400.-Ft támogatást biztosít a SEVEN DENTISTS 

Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 6100 

Kiskunfélegyháza, Korond u. 5.)  részére.  

A támogatás megosztásának aránya  

 Jászszentlászló Község Önkormányzat 85.920,-Ft/hó 

 Móricgát Község Önkormányzat 21.480,-Ft/hó 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 

megkötésére.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 30., a szerződés megkötésére  

 

 

3. Napirendi pont. 

 A Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. részére működési támogatás 

biztosításáról. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Patyi Norbert - alpolgármester – ismertette a Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft működési 

támogatás biztosításáról készült előterjesztést. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.  

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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100/2019. (VIII.29.) számú határozat 

Dél-Alföldi Térségfejlesztő 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 Térségfejlesztő Kft. részére 1.152.300,- Ft működési 

támogatást biztosít Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi 

költségvetésének terhére. 

 

2. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 

aláírására. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. Napirendi pont. 

 Járda építési és felújítási pályázatok elbírálása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Patyi Norbert - alpolgármester – ismertette Hideg Zsolt László Jászszentlászló, Tavasz 

u. 9. szám alatti lakos járda építési és felújítási kérelmét. Javasolja, Hideg Zsolt László 

Jászszentlászló, Tavasz u. 9. szám alatti lakos részére 80.000.-Ft járda építési és felújítási 

támogatás biztosítását. Nevezett 20 folyóméter járda szakasz felújítását kívánja elvégezni. 

Támogatja az előterjesztésben szereplő támogatás megítélését.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

101/2019. (VIII. 29.) számú határozat 

Hideg Zsolt László Jászszentlászló, Tavasz u. 9 

szám alatti lakos járda felújítási támogatás ügye 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hideg Zsolt 

László Jászszentlászló, Tavasz u. 9. 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.  szeptember 30., megállapodások megkötésére 

 

Patyi Norbert - alpolgármester – ismertette Hajagos-Tóth István Jászszentlászló, Vasút 

u. 3. szám alatti lakos járda építési és felújítási kérelmét.  

 

Hajagos-Tóth István – képviselő – személyes érintettségét bejelentette, nem vesz részt a 

szavazásban.  

 

Patyi Norbert - alpolgármester –Javasolja, Hajagos-Tóth István Jászszentlászló, Vasút u. 

3. szám alatti lakos részére 80.000.-Ft járda építési és felújítási támogatás biztosítását. 

Nevezett 20 folyóméter járda szakasz felújítását kívánja elvégezni. Támogatja a 

előerjesztésben szereplő támogatás megítélését.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

102/2019. (VIII.29.) számú határozat 

Hajagos-Tóth István Jászszentlászló, Vasút u. 3. 

szám alatti lakos járda felújítási támogatás ügye 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajagos-Tóth 

István Jászszentlászló, Vasút u. 3. 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. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy érintettel a 

támogatási szerződést kösse meg.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő:  2019.  szeptember 30., megállapodások megkötésére 
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5. Napirendi pont. 

 Jászszentlászló község közvilágítási hálózatának felmérése 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Patyi Norbert - alpolgármester – ismertette Jászszentlászló község közvilágítási 

hálózatának felmérés tárgyában készült előterjesztés. Javasolja a határozat-tervezet 

elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

103/2019. (VIII.29.) számú határozat 

Jászszentlászló község közvilágítási hálózatának felmérése 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Jászszentlászló közvilágítási hálózatának korszerűsítése érdekében 

megbízza a GREENNOVATE Korlátolt Felelősségű Társaságot (2040 

Budaörs, Gyár u. 2.  Cj:13-09-198165 adószám: 23308165-2-13) a 

közvilágítási hálózat műszaki felmérésével.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a megbízási szerződés 

aláírására.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 30., a szerződés megkötésére  

 

 

6. Napirendi pont. 

 Jegyzői beszámoló a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2018. évi munkájáról. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Valentovics Beáta – jegyző – ismertette a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2018. évi munkájáról készült beszámolót.  

 

Patyi Norbert – alpolgármester – javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-

tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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104/2019. (VIII.29.) számú határozat 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2018. évi munkájáról szóló jegyzői beszámoló 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jászszentlászló Község  Önkormányzat Képviselő-testületének a 

képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

6/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelete 60. §. (2) bekezdés  b, pontja 

alapján a jegyő által készített a Hivatal munkájáról szóló beszámolót az 

előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős:    Valentovics Beáta jegyző 

 

 

7. Jászszentlászló Község Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának 

jóváhagyása. 

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Patyi Norbert - alpolgármester – ismertette Jászszentlászló Község Önkormányzata 

Beszerzési Szabályzatát. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet 

elfogadását, a Beszerzési Szabályzat jóváhagyását.  

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

105/2019. (VIII.29.) számú határozat 

Jászszentlászló Község Önkormányzata 

Beszerzési Szabályzatának jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatát az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, normatív határozattal 

hagyja jóvá. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 
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8. Napirendi pont 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai biztonsági 

szabályzat jóváhagyása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Patyi Norbert - alpolgármester –ismertette Jászszentlászlói Közös Önkormányzati 

Hivatal informatikai biztonsági szabályzatának tartalmát. Javasolja az előterjesztésben 

szereplő határozat-tervezet elfogadását. 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

106/2019. (VIII.29.) számú határozat 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati  

Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatának 

jóváhagyása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 

mellékletében szereplő Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

Információ Biztonsági Szabályzatát jóváhagyja.  

 

Felelős: Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: azonnal  

 

9. Napirendi pont 

Egyebek 

 

 9/1 Tájékoztatások. 

 

 

Patyi Norbert – alpolgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy részt vett 

a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft közgyűlésén, ahol a gördülő fejlesztési terv is 

téma volt. Jászszentlászlón az a helyzet, hogy egy gondos üzemeltetőtől a szennyvíztelep 

átkerült a Kiskunsági Víziközmű Kft-hez, akik finoman szólva lelakták a szennyvíztelepet. 

Sajnos a karbantartás is hagy maga után kívánni valót, valamint az is tény, hogy a 

szennyvíztelep kapacitása már nem elegendő. A Víziközmű kft elmondta, hogy sajnos 

szakember hiánnyal is küzdenek, de ez nem lehet magyarázat arra, hogy a települést elönti 

a bűz.  

 

Tóthné Frank Anikó – képviselő – a település alsó részén nagyon komoly gondot okoz a 

bűz. Nyáron a melegben elviselhetetlen, nappal meleg van, este pedig nem lehet 

szellőztetni a bűz miatt.  
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Valentovics Beáta – jegyző – tájékoztatta a képviselőket, hogy a szennyvíztelep 

agglomerációs átsorolása folyamatban van, ez lesz a feltétele annak, hogy KEHOP 

keretében a szennyvíztelep bővítésére pályázhassanak.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást 

határozathozatal nélkül tudomásul vette.  

 

Mészáros László – képviselő – az EFOP-1.5.3-16-2017-00009 Humán szolgáltatások  

fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek a Kiskunmajsai konzorcium 

által vezetett humán szolgáltatások fejlesztése térségi  szemléletben” című pályázat körül 

kialakult anomália miatt kért szót. A pályázat keretében 8 kiállítást kell a Jászszentlászlói 

Helytörténeti Egyesületnek összeállítania, azonban a pályázatban szereplő költségelemet 

állandóan lefaragják. Eredeti költségvetés szerint 850 e Ft összeg állt rendelkezésre, 

azonban az Egyesület 200 e Ft összeget számlázhatna le a projektmenedzsment álláspontja 

szerint. Ez rendkívül komoly eltérés. Számára ez nem elfogadható, kéri ennek a kérdésnek 

a kivizsgálását. Jászszentlászló Község tagja a konzorciumnak, jogában áll erről 

tájékoztatást kérni.   

 

Patyi Norbert – alpolgármester – egyetért a képviselő felvetésével. Javasolja, hogy az 

EFOP-1.5.3-16-2017-00009 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – 

kedvezményezett térségek, a Kiskunmajsai konzorcium által vezetett humán szolgáltatások 

fejlesztése térségi szemléletben” című pályázat kapcsán írásos beszámolót kérjenek a 

pályázat keretében megvalósulandó képzésekről, rendezvényekről. A beszámolónak ki kell 

térnie a költségvetésben a fentiekre tervezett összegekre, valamint annak jelenlegi 

rendelkezésre álló keretére. Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a 

beszámolóhoz szükséges intézkedések megtételével.  

 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

107/2019. (VIII.29.) számú határozat 

Beszámoló az EFOP-1.5.3-16-2017-00009 Humán szolgáltatások  

fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek a Kiskunmajsai 

konzorcium által vezetett humán szolgáltatások fejlesztése térségi  

szemléletben” című pályázat megvalósításáról  

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-

1.5.3-16-2017-00009 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 

szemléletben – kedvezményezett térségek, a Kiskunmajsai konzorcium 

által vezetett humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című  

pályázat kapcsán írásos beszámolót kér a pályázat keretében 

megvalósulandó képzésekről, rendezvényekről. A beszámolónak ki kell 

térnie a költségvetésben a fentiekre tervezett összegekre, valamint annak 

jelenlegi rendelkezésre álló keretére.  
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszámolóhoz 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

             Bozókiné  Veszelovszki Szilvia 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

 

 

 

9/2 Az Állami Számvevőszék jelentésére tett intézkedési terv elfogadásáról szóló 

93/2019. (VII. 2.) számú határozat módosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Patyi Norbert – alpolgármester – ismertette Állami Számvevőszék Integritás – és belső 

kontrollrendszer, Befektetési tevékenység ellenőrzése – Jászszentlászló Község 

Önkormányzata 2019. című jelentéssel kapcsolatban készült intézkedési tervre tett 

észrevételt, egyben javasolja módosítani a Képviselő-testület 93/2019 (VII. 2.) számú 

határozatát.   

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

108/2019. (VIII.29.) számú határozat 

Az Állami Számvevőszék jelentésére tett 

intézkedési terv elfogadásáról szóló 93/2019. (VII.2.) 

számú határozat módosítása 

 

Határozat 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Jászszentlászló Község Önkormányzata az Állami Számvevőszék 

Integritás – és belső kontrollrendszer, Befektetési tevékenység 

ellenőrzése – Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. című 

jelentéssel kapcsolatban a  93/2019. (VII.2) számú határozatával 

elfogadott intézkedési tervét módosítja a jelen határozat mellékletét 

képező intézkedési terv jóváhagyásával.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 5., intézkedési terv megküldésére 
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9/3 Az Állami Számvevőszék jelentésére tett intézkedési terv elfogadásáról   

szóló 94/2019. (VII. 2.) számú határozat módosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Patyi Norbert – alpolgármester – Javasolja Jászszentlászló Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete Jászszentlászló Község Önkormányzata az Állami Számvevőszék 

Integritás – és belső kontrollrendszer, Befektetési tevékenység ellenőrzése – 

Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. című jelentéssel kapcsolatban a  94/2019. 

(VII.2) számú határozatával elfogadott intézkedési tervét módosítását a jelen határozat 

mellékletét képező intézkedési terv jóváhagyásával.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

109/2019. (VIII.29.) számú határozat 

Az Állami Számvevőszék jelentésére tett 

intézkedési terv elfogadásáról szóló 94/2019. (VII.2.) 

számú határozat módosítása 

 

 

Határozat 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Jászszentlászló Község Önkormányzata az Állami Számvevőszék 

Integritás – és belső kontrollrendszer, Befektetési tevékenység 

ellenőrzése – Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. című 

jelentéssel kapcsolatban a 94/2019. (VII.2) számú határozatával 

elfogadott intézkedési tervét módosítja a jelen határozat mellékletét 

képező intézkedési terv jóváhagyásával.  

 

Felelős:    Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: 2019. szeptember 5., intézkedési terv megküldésére 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülést zárt keretek között 

folytatta.  

 

K. m. f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Patyi Norbert Valentovics Beáta 

 alpolgármester jegyző 


