Jegyzőkönyv

Készült:

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019.
november 28-án 14 00 órakor megtartott soros, nyílt 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
Veszelka Antal Veszterm Bt ügyvezetője, 1. Napirendi pont

Nagy András – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította,
hogy az ülés határozatképes, 7 fő megjelent 100%-os megjelenés.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el:
Napirend:
1. Szolgáltatói beszámoló a köztemető üzemeltetéséről.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
2. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló../2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet-tervezet
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
3. Javaslat Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi
munkatervére.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármestere
4. Jászszentlászló Község Önkormányzat 2020. éves belső ellenőrzési terve.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
5. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft vezető tisztségviselőjének
megválasztásáról, valamint a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit
Kft Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztásáról.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
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6. Polgármester 2019. évre vonatkozó cafeteria juttatása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Valentovics Beáta jegyző
7. Polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
8. Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonú utak felújítása című támogatásban
szerződés megkötése.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
9. Szerződés megkötése a SIGNUM ALFA TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társasággal.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
10. Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos részre eszköztámogatás biztosítása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
11. Seven Dentists Kft eszköztámogatása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
12. Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti körzeti megbízotti iroda bérbeadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
13. Haszonbérleti díj mérséklése iránti kérelem elbírálása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
14. Megállapodás megkötése Wifi4EU pályázat keretében.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
15. Szennyvíztisztító telep költségeivel kapcsolatos megállapodás elfogadásáról
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
16. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének
módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
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17. Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi költségvetését megállapító
4/2019. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ./2019. (…..)
önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
18. Tájékoztatás vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Tóthné Frank Anikó Sarolta ügyrendi bizottság elnöke
19. Polgármesteri beszámoló a két testületi ülés közötti időszakról.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
20. Egyebek
21. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása.
Zárt ülés keretében.
1. Napirendi pont
Szolgáltatói beszámoló a köztemető üzemeltetéséről.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester – köszöntötte Veszelka Antalt a Veszterm Bt ügyvezető
igazgatóját, aki írásban benyújtotta beszámolóját a köztemető üzemeltetéséről. Átadta a
szót Veszelka Antalnak.
Veszelka Antal – ügyvezető – az írásbeli beszámoló elkészítése óta három haláleset
történt a faluban, ennyivel változtak az adatok. A temető üzemeltetéséhez kapcsolódóan
víz, villany és szemétszállítás számlát fizetett ki az eltelt időszakban. A temetőben dolgozó
más vállalkozók által fizetendő díjakról a számlát november hónapban állítja ki. Ez 3-4
számlát jelent. Mást nem kíván hozzátenni, az írásbeli beszámolóban mindent leírt.
Nagy András – polgármester – ezek az adatok a beszámoló gazdasági oldala, de most a
köztemető üzemeltetésére kíván kitérni. Az elmúlt időszakban három szúrópróbaszerű
ellenőrzést tartottak a Temetőben, amikor bejelentés nélkül körülnéztek. Az alábbi
hiányosságokat észlelték:
- A kapu mellett van egy teljesen összetört kuka, ami rendkívül csúnya látvány, és
funkcióját sem tölti be, teljesen összetört.
- A női mosdóban nincs wc kefe, wc ülőke, wctető. Ez odafigyelés kérdése.
Rendkívül szörnyű állapotban van a női mosdó.
- A kuka mellet szemét látható több helyen is, szárazcsokor, koszorú.
- Külső vállalkozóktól díj beszedésére az Önkormányzatnak van csak joga.
- A kapuhoz közel egy kandeláberben kiégett az izzó, miért nem sikerült még
kicserélni eddig sem?
- Hátul a temetőben a vízcsap csepeg. Több költség keletkezik azzal, hogy elfolyik a
víz, mint egy új csap.
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Az urnasírhelyek és az urnafülkék fogynak, 2020. tavaszán az urnasírhelyeket
bővíteni szükséges, a Tarjányi Ágnes kerítése mellett lehetne kialakítani a kőtárat,
sírkertet. Ezt mikorra tervezi megvalósítani?
A hátsó kapu zárva van, aki kocsival szeretne bemenni, nem tud. Amíg az új bejárat
nincs kialakítva a kisbolt mellett, addig a hátsó kapunak nyitva kell lennie a temető
nyitvatartási idejében.

Mészáros László – képviselő – Halottak napján nem volt világítás a férfi vécében.
Nagyon kellemetlen volt, résnyire nyitva kellett hagyni az ajtót, hogy a bent lévők
lássanak.
Veszelka Antal – közszolgáltató – Az épületben lennie kellett áramnak, lehet a villany
automata volt lekapcsolva. Az elmúlt időszakban 4 db wc kefe tűnt el a mosdókból. Volt
olyan hogy szétdobálták a helyiségben a wc kefét. Előfordult, hogy reggel kitakarították a
mosdót és 10 órakor már szörnyű állapotok voltak. Az ammónia szag azért van, mert egy
szivattyú emeli át a szennyvizet a csatornába és ez nem mindig működik. A kapu mellett
lévő kuka eltörött, de ez már régen el van törve, így vette át a temetőt. Akkor azt az
ígéretet kapta, hogy elviszi az Önkormányzat és megjavíttatják. Ezért hagyta a bejárat
mellett. A kukák melletti szemét azért látható, mert az utolsó temetkezőt meg szokta kérni,
hogy ne tegye a kukába a leszedett koszorúkat, sírcsokrokat. Ezeket szétszedik és a
növényi anyagokat komposztálják. Ha temetés után mindenki beletenné a síron lévő száraz
koszorúkat, azonnal megtelne a kuka. Egy héten belül elszállítja a hulladékot a kuka
mellől. A hátsó kaput azért zárta be, hogy a sírkövesek ne tudjanak észrevétlenül bemenni
a temetőbe.
Nagy András – polgármester – ezek a hiányosságok könnyen orvosolhatók. Javasolja,
hogy minden hónap első hetében helyszíni ellenőrzést fog tartani az Önkormányzat.
Veszelka Antal - közszolgáltató – A Kőtárral kapcsolatban az a véleménye, hogy a belső
kerítés mellett lenne jobb helye, mint a Tarjányi Ágnes féle ingatlan felől. Később ott ki
lehet alakítani a bejáratot, és egy parkolót is akár.
Nagy András – polgármester – Sírhelyet megszüntetni nem lehet. Van hely bőven
temetkezni. Kéri a szolgáltató adjon le egy listát az elhagyott sírokról, a hozzátartozókat
meg fogja keresni az Önkormányzat, hogy váltsák meg a sírhelyet. Amennyiben három
felszólításra nem reagál senki sem, csak ezt követően lehet felszámolni a sírt.
Valentovics Beáta – jegyző - Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a megváltott, de
gondozatlan sírhely nem ugyanaz, mint a meg nem váltott és elhagyott sírhely.
Előfordulhat, hogy egy családtag megváltja a sírhelyet, de külföldön él, vagy
Magyarországon, de más településen, és évente egy alkalommal teszi rendbe a sírt. Ez nem
ugyanaz, mint mikor évek óta nincs megváltva a sírhely és nem is gondozza senki. A
Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés 15. pontja kimondja, hogy „A közszolgáltató
vállalja, hogy minden év november 30-ig egyezteti sírhely nyilvántartását a Megrendelő
erre kijelölt ügyintézőjével.” Ezt megtette a Veszelka Úr?
Nagy András – polgármester – Amennyiben egy sír nincs megváltva, háromszor
felszólítjuk a hozzátartozót. A sírok felszámolására nincs szükség, mert van a temetőben
hely, tudnak még temetkezni. A beszámolóban vállalkozó úr beszél 15% emelésről, de a
kegyeleti közszolgáltatási díjakról csak az Önkormányzat rendeletben dönthet. Ha
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áremelést kezdeményez, ehhez pontos kimutatást kell, hogy beadjon a költségek
emelkedéséről. Az Önkormányzat semmi elől nem zárkózik el, például felújították a
ravatalozó épületét, új hűtőt vásároltak, a bejárót, világítást felújították. Kamerarendszer
került kialakításra, új urnafal, és urnasírhelyek. Új kerítést kapott a temető és előtte
felújították a járdát. Ebből látszik, hogy a tulajdonos Önkormányzat megteszi a szükséges
fejlesztéseket.
Valentovics Beáta – jegyző – a temetési szolgáltatások díja az Önkormányzati rendeletben
szerepel. Ezeket a díjakat csak a Képviselő-testület tudja megváltoztatni, a rendeletmódosítást elő kell készíteni.
Sütőné Kővágó Margit – képviselő – Temető fenntartási hozzájárulást fizetnek a külső
vállalkozók, sírkövesek?
Valentovics Beáta – jegyző – A temető fenntartási hozzájárulásnak az a rendeltetése, hogy
az Önkormányzat ebből is finanszírozza a fejlesztéseket. Ezt az Önkormányzat felé kell
megfizetnie a vállalkozóknak.
Nagy András – polgármester - Javasolja, hogy Képviselő-testület fogadja el a szolgáltató
beszámolóját a köztemető üzemeltetéséről. Minden hónapban az Önkormányzat szemlét
hajt végre a körülményekről. 2020. január hónapban Képviselő-testület dönt a
köztemetőről és temetkezésről szóló rendelet módosításáról.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
132/2019. (XI.28.) számú határozat
Szolgáltatói beszámoló a köztemető
üzemeltetéséről
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemető
üzemeltetéséről szóló szolgáltatói beszámolót elfogadja.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Folyamatos.
2. Napirendi pont
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló ../2019. (XI. 28.)
önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló rendelet-tervezetet.
Tóthné Frank Anikó – ügyrendi bizottság elnöke - Ügyrendi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 15/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
3. Napirendi pont
Javaslat Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. évi munkatervére.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester – ismertette Képviselő-testület 2020. évi munkatervére
vonatkozó előterjesztést.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
133/2019. (XI.28.) számú határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi
munkatervét az alábbiak szerint határozza meg:
Általános napirendek
Jászszentlászló Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III.27.)
önkormányzati rendelete mindenkor hatályos szövegének megfelelő
napirendek.
Február
1.
2.

A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
A 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása
Március

1. Közbeszerzési terv elfogadása március 31-ig
2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
szóló rendelet felülvizsgálata
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Április
1. Beszámoló Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi
költségvetésének teljesítéséről (Zárszámadás)
2. Összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2019. évi belső
ellenőrzéséről
3. A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása
4. Beszámoló Társulások működéséről, pénzügyi helyzetéről, Társulási
Tanácsban végzett tevékenységekről
Május
1. Május 31-ig a család- és gyermekjóléti szolgálat ellátásáról szóló
beszámoló
2. Jegyzői beszámoló a Közös Hivatal munkájáról
Június
1.

A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása

Szeptember
1.

A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása

November
1.

Közmeghallgatás
December

1. A 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
2. Jászszentlászló Község Önkormányzata 2021. évi munkatervének
elfogadása
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: folyamatos
4. Napirendi pont
Jászszentlászló Község Önkormányzat 2020. éves belső ellenőrzési terve.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival az Önkormányzat
2020. évi belső ellenőrzési tervét. 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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134/2019. (XI.28.) számú határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának
2020. évi belső ellenőrzési terve
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
határozat mellékletében szereplő 2020. évi belső ellenőrzési tervet
elfogadja.
Felelős: Valentovics Beáta jegyző
Határidő: folyamatos
5. Napirendi pont
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft vezető
tisztségviselőjének megválasztásáról, valamint a Kiskunmajsai Kistérségi
Közszolgáltató
Nonprofit
Kft
Felügyelő
Bizottsági
tagjainak
megválasztásáról.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a Kiskunmajsai
Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft által kiküldött előterjesztést. Az előterjesztésben
négy határozat-tervezet szerepel. Javasolja az előterjesztés 1. számú határozat-tervezetének
elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
135/2019. (XI. 28.) határozat
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft Felügyelőbizottsági tagok lemondása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja
Rávai Mónika Éva, 6120 Kiskunmajsa, Széchenyi u. 31. szám 1. em. 2.
ajtószám alatti lakos, Patyi Norbert, 6133 Jászszentlászló, Tavasz u. 28.
szám alatti lakos, és Varga Ferencné, 6131 Szank, Rákóczi u. 35. szám
alatti lakos, mint a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit
Kft. (Cg. 03-09-116738, székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 66.)
felügyelőbizottsága tagjainak lemondását, tisztségük 2019. november 12.
napjával történő megszüntetését.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kiskunmajsai
Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésén Jászszentlászló
Község Önkormányzata képviseletében a határozati javaslatokat
elfogadja
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Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal
Nagy András - polgármester –Javasolja az előterjesztés 2. számú határozat-tervezetének
elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
136/2019. (XI. 28.) határozat
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft Felügyelőbizottsági tagok megválasztása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja,
hogy a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Cg. 0309-116738, székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 66.)
felügyelőbizottsági tagjának Rávai Mónika Éva, 6120 Kiskunmajsa,
Széchenyi u. 31. szám 1. em. 2. ajtószám alatti lakos, Patyi Norbert, 6133
Jászszentlászló, Tavasz u. 28. szám alatti lakos, és Tóth Mátyás Sándor,
6131 Szank, Móra Ferenc u. 6. szám alatti lakos megválasztásra kerüljön,
2019. november 13. napjától 2024. november 12. napjáig szóló határozott
időtartamra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kiskunmajsai
Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésén Jászszentlászló
Község Önkormányzata képviseletében a határozati javaslatokat
elfogadja
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal
Nagy András - polgármester –Javasolja az előterjesztés 3. számú határozat-tervezetének
elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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137/2019. (XI. 28.) határozat
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft ügyvezetőjének lemondása
Határozat

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja
Serbán György Norbert (anyja születési neve: Czékus Piroska) 6120
Kiskunmajsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 8. szám alatti lakos, mint a
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Cg. 03-09116738, székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 66.) ügyvezetőjének
lemondását, tisztségének 2019. november 12. napjával történő
megszüntetését.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kiskunmajsai
Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésén Jászszentlászló
Község Önkormányzata képviseletében a határozati javaslatokat
elfogadja
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal
Nagy András - polgármester –Javasolja az előterjesztés 4. számú határozat-tervezetének
elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

138/2019. (XI. 28.) határozat
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft ügyvezetőjének megválasztása

Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja,
hogy Dr. Kiss Imre Tibor (anyja születési neve: Panyik Anna Mária)
6120 Kiskunmajsa, Deák Ferenc u. 23. szám alatti lakos a Kiskunmajsai
Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Cg. 03-09-116738, székhelye:
6120 Kiskunmajsa, Fő utca 66.) ügyvezetőjének 2019. november 13.
napjától 2020. november 12. napjáig szóló határozott időtartamra
megválasztásra kerüljön.

10

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kiskunmajsai
Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésén Jászszentlászló
Község Önkormányzata képviseletében a határozati javaslatokat
elfogadja
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal
6. Napirendi pont
Polgármester 2019. évre vonatkozó cafeteria juttatása.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester – személyes érintettségét bejelentette nem vesz részt a
szavazásban.
Valentovics Beáta – jegyző – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a polgármester
2019. évre vonatkozó cafeteri juttatásáról szóló előterjesztést. A választás napja és 2019.
december 31. közötti időszakra vonatkozó juttatásra vonatkozik az előterjesztés.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
139/2019. (XI.28.) számú határozat
Polgármester 2019. évre vonatkozó
cafeteria juttatása
Határozat
Jászszentlászló
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
polgármester 2019. évi cafeteria juttatásának éves keretösszeg terhére
2019. október 14. napjától 2019. december 31. napjáig Nagy András
polgármester részére kifizetésre kerül bruttó 50.000,-Ft.
Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak
végrehajtásáról intézkedjen.
Felelős: Valentovics Beáta jegyző
Határidő: 2019. december 31.

7. Napirendi pont
Polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester – ismertette a 2019. évi szabadság ütemezéséről készült
előterjesztést. Személyes érintettségét bejelentette nem vesz részt a szavazásban.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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140/2019. (XI.28.) számú határozat
A polgármester 2019. évi szabadság
ütemezésének jóváhagyása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy András
polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését jelen határozat
mellékelte szerint jóváhagyja.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről a
képviselő-testületet az igénybevételt követően tájékoztassa.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. december 31.
8. Napirendi pont
Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonú utak felújítása című
támogatásban szerződés megkötése.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester – ismertette az Alkotmány utca burkolat felújításáról készült
előterjesztést Képviselő-testület tagjaival. Az Önkormányzat a Magyar Falu Program
keretében részesült támogatásban Önkormányzati tulajdonú utak felújítása címen.
Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
141/2019. (XI.28.) számú határozat

A Jászszentlászló, Alkotmány utca felújítására Szerződés megkötése
a SIGNUM ALFA TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társasággal
Határozat
Jászszentlászló
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Jászszentlászló, Alkotmány utca 526 hrsz. és 658/7. hrsz szakaszának
felújítására szerződést köt a SIGNUM ALFA TEAM Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1047 Budapest,
Fóti út 56. Cégjegyzékszám: 01-09-990346; Adószám: 14332151-2-41;
Képviselő: Kakulya Zoltán ügyvezető) bruttó 27.902.037,-Ft összegben.
A képviselő-testület
megkötésére

felhatalmazza

a

polgármester

a

szerződés

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. december 31., a szerződés megkötésére
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9. Napirendi pont
Szerződés megkötése a SIGNUM ALFA TEAM Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester – Ismertette Képviselő-testület tagjaival a SIGNUM ALFA
TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződés,
a Vasút utca felújításáról szóló előterjesztés anyagát.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
142/2019. (XI.28.) számú határozat
Szerződés megkötése a SIGNUM ALFA TEAM
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal
Határozat
Jászszentlászló
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Jászszentlászló, Vasút utca 915 hrsz. 281 folyóméter szakaszának
felújítására szerződést köt a SIGNUM ALFA TEAM Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1047 Budapest,
Fóti út 56. Cégjegyzékszám: 01-09-990346; Adószám: 14332151-2-41;
Képviselő: Kakulya Zoltán ügyvezető) bruttó 15.005.050,-Ft összegben.
A képviselő-testület
megkötésére

felhatalmazza

a

polgármester

a

szerződés

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. december 31., a szerződés megkötésére

10. Napirendi pont
Dr Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos részre eszköztámogatás
biztosítása.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester – javasolja Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos
részére 2020. évre továbbra is havi 25.000.-Ft eszköztámogatást biztosítson az
Önkormányzat.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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143/2019. (XI.28.) határozat
Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos részére
eszközkarbantartás biztosítása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január
1. napjától 2020. december 31. napjáig eszközkarbantartás céljára havi
25.000.-Ft támogatást biztosít Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász
főorvos részére.
Képviselő-testület megbízza a polgármester, hogy a támogatási
megállapodás megkötéséről gondoskodjon.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2020. január 15., megállapodás megkötésére.
11. Napirendi pont
Seven Dentists Kft eszköztámogatása.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester – ismertette a Képviselőkkel a Seven Dentists Kft
eszköztámogatásáról szóló előterjesztést. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
144/2019. (XI.28.) határozat
Seven Dentists Kft részére
eszközkarbantartás biztosítása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január
1. napjától 2020. december 31. napjáig eszközkarbantartás céljára havi
107.400.-Ft támogatást biztosít a SEVEN DENTISTS Fogászati Korlátolt
Felelősségű Társaság (Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc u.
5.) részére.
A támogatás megosztásának aránya
Jászszentlászló Községi Önkormányzat 85.920,-Ft/hó
Móricgát Községi Önkormányzat 21.480,-Ft/hó.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2020. január 15., a szerződés megkötésére
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12. Napirendi pont
Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti körzeti megbízotti iroda
bérbeadása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester – A jászszentlászlói körzeti megbízotti iroda 2020. évi
bérleti szerződéséről szóló előterjesztés elfogadását javasolja.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
145/2019. (XI.28.) számú határozat
Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti
körzeti megbízotti iroda bérbeadása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában lévő Jászszentlászló 410. hrsz-ú ingatlant,
mely természetben a Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti található melyben a körzeti megbízotti iroda működik - 2020. évben bérbe adja a
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság részére 13.632,-Ft/negyedév
(ÁFA mentes) bérleti díjért.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. december 15., szerződés megkötésére.

13. Napirendi pont
Haszonbérleti díj mérséklése iránti kérelem elbírálása.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival Magyar Péterné
Jászszentlászló, Alkotmány u. 63. szám alatti lakos kérelmét. Nem támogatja a bérleti díj
mérséklését. Nincs olyan vis maior helyzet, ami indokolná, hogy a bérlőnek ne kelljen a
teljes összeget kifizetnie. Ez 30%-os hozamcsökkenés esetén indokolt lenne.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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146/2019. (XI.28.) számú határozat
Haszonbér díj mérséklése iránti kérelem
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyar
Péterné Jászszentlászló, Alkotmány u. 63. szám alatti lakos haszonbérleti
díj mérséklése tárgyában beadott kérelmét nem támogatja.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. december 15., a kiértesítésre

14. Napirendi pont
Megállapodás megkötése Wifi4EU pályázat keretében.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a Innovációs és
Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökségével a „Wifi4EU-az internetkapcsolat helyi
közösségekben történő előmozdítása” elnevezésű intézkedés érdekében az előterjesztés
mellékleteként csatolt Támogatási Megállapodás tartalmát. Javasolja az előterjesztésben
szereplő határozat-tervezet elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
147/2019. (XI.28.) számú határozat
Megállapodás megkötése Wifi4Eu pályázat
keretében
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Innovációs
és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökségével a „Wifi4EU-az
internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása” elnevezésű
intézkedés érdekében az előterjesztés mellékleteként csatolt Támogatási
Megállapodást elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a támogatási
megállapodás aláírására.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. december 31.
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15. Napirendi pont
Szennyvíztisztító telep költségeivel kapcsolatos megállapodás elfogadásáról
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester – ismertette a szennyvíztisztító telep költségeivel
kapcsolatos megállapodás tartalmát. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
148/20019. (XI.28.) számú határozat
Szennyvíztisztító telep költségeivel kapcsolatos megállapodás
elfogadásáról
Határozat
Jászszentlászló
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Jászszentlászló Község Önkormányzata és a Szank Községi
Önkormányzat között a szennyvíztisztító telep költségeivel kapcsolatos
megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

16. Napirendi pont
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének
módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival a Jászszentlászlói
Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról készült
előterjesztést.
Sütőné Kővágó Margit – pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke- tájékoztatta a
Képviselő-testületet, hogy Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
támogatja annak elfogadását. A költségvetés módosítását a Helyi önkormányzati választás
lebonyolítása miatti előirányzatok módosításának átvezetése indokolja.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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149/2019. (XI.28.) számú határozat
A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetésének módosítására

Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatok Képviselő-testületei a
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését
megállapító 16/2019.(II.28.) Jászszentlászló és a 11/2019.(II.28.)
Móricgát határozatok 2. pontját az alábbiak szerint módosítja.
1.)Jászszentlászló Község Önkormányzatok Képviselő-testületei a
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését
83.674.000.- Ft- bevételi és kiadási főösszeggel
állapítja meg, melyből a
Költségvetési bevételek előirányzata
- működési bevételek
- egyéb működési célú
támogatások áht-on belülről
Finanszírozási bevételek előirányzata
- irányító szervi támogatás
- előző év költségvetési maradványának
igénybevétele
Költségvetési kiadások előirányzata
- személyi juttatások
- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó
- dologi kiadások
- beruházások

813.000.- Ft
2.647.000.- Ft

78.313.000.- Ft
1.901.000.- Ft

59.774.000.- Ft
11.977.000.- Ft
10.841.000.- Ft
1.082.000.- Ft

Határidő: 2019. december 31.
Felelősök: Nagy András
polgármester
Valentovics Beáta jegyző
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17. Napirendi pont
Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi költségvetését
megállapító 4/2019. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
./2019. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival Jászszentlászló
Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról készült előterjesztést.
Sütőné Kővágó Margit – pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke – ismertette a rendelettervezet tartalmát bizottság tagjaival. 2019. szeptember 26-i módosítás óta eltelt
időszakban 7,27%-kal emelkedet a bevételi és kiadási főösszeg. Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.
Nagy András – polgármester - A működési bevételek 3.217 e Ft-tal, a felhalmozási
bevételek 46.243 e Ft-tal emelkedtek, a finanszírozási bevételek nem változtak. A bevételi
és kiadási főösszeg összesen 49.460 e Ft-tal emelkedett. A kiadásoknál a működési
költségvetés 38.197 e Ft-tal, a felhalmozási költségvetés 11.263 e Ft-tal emelkedett. A
finanszírozási kiadások előirányzata nem változott. Az állami támogatások mértéke
változott, a működési költségvetési támogatás a kötelező önkormányzati feladatoknál
1.149 e Ft-tal nőtt, az önként vállalt feladatoknál a támogatás mértéke csökkent 3.239 e Fttal. Ennek oka az elszámolható létszámadatok változása volt.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete
16/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

18. Napirendi pont
Tájékoztatás vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről.
(Szóbeli előterjesztés)
Tóthné Frank Anikó – ügyrendi bizottság elnöke – tájékoztatta a képviselő-testület
tagjait, hogy a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló
módosított 2011. évi CLXXXIX tv. 39. foglaltak alapján a polgármesternek és a
képviselőknek az önkormányzati választástól számított 30. napon belül
vagyonnyilatkozatukat kötelesek leadni. Ennek hiányában, a polgármester és a képviselők
nem gyakorolhatják döntési jogukat, valamint a megállapított tiszteletdíjakat sem vehetik
fel.
Ügyrendi bizottság 2019. november 28-án 13 45 órai kezdettel megtartott ülésén
megállapította, hogy Jászszentlászló Község Önkormányzat polgármestere és képviselői a
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törvényben előírt határidőig mindenki eleget tett, saját és családtagjai vagyonnyilatkozat
tételi kötelezettségének.
Jászszentlászló Község Önkormányzat képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal
nélkül tudomásul vette.

19. Napirendi pont
Polgármesteri beszámoló a két testületi ülés közötti időszakról.
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester – Tájékoztatta Képviselő-testületet, hogy az EFOP-3.9.2
valamint az EFOP-1.5.3 pályázatok megvalósítása folyamatban van.
A TOP-3.2.1-16 iskola energetikai korszerűsítése projekt költségnövekmény iránti
kérelmet az Önkormányzat benyújtotta. Bármikor dönthetnek a kérdésben, nagyon várják,
hogy az Önkormányzatot értesítsék erről. Szóbeli tájékoztatásban megerősítették, hogy
még 2019. évben kedvező döntés születik.
A kistérségi média kapcsán felvetődött, hogy kéthetente jelenik meg egy kistérségi
kiadvány, amelyben a kistérségi hírek és az adott település hírei jelennek meg. Tervek
között szerepel egy kistérségi TV, képújság és egy Facebook oldal szerkesztése is.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Jászszentlászló Község közvilágításának
felmérése megtörtént. 50%-kal kell megemelni a lámpák teljesítményét a jelenlegi
állapothoz képest. Árajánlatot fog bekérni több vállalkozástól, a NKM hálózatelosztótól is.
Bölcsőde építésére benyújtott pályázatuk esetében a döntésre várnak, reményei szerint
2020. januárban születik döntés.
A Magyar Falvak Program keretében az orvosi eszközök beszerzése megtörtént, az
eszközöket átadták az érintetteknek.
Megkeresés érkezett, külterületi tanyák napelemes pályázatával kapcsolatban 13 tanya
tulajdonost érdekel a háztartási kiserőmű létesítése. Pályázatíró cég munkatársa 2019.
december 3-án 16 órakor tart erről tájékoztatást az Arany János közösségi színtérben.
Felkérte Hajagos-Tóth István képviselőt, hogy koordinálja ezt az egyeztetést.
A VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése
pályázat elszámolását beküldték. Minkét erőgép és hozzá tartozó munkagépek beszerzése
megtörtént. Jelenleg hiánypótlás van folyamatban.
Tájékoztatta a Képviselőket, hogy folyamatos gondot okoz a dűlőutak karbantartása.
Csengeléről egy ágvágó gépet kölcsönöztek, ezzel kívánják a helyzetet megoldani.
A Könyvtárnál is változások következnek be. 2020. január 1-től 4 órában lesz
foglalkoztatva Vámos Katinka, aki munkaidejének másik felét a közösségi színtérben tölti.
Nagyné Kása Magdolna foglalkoztatási jogviszonya napi 6 órára módosul, majd 2021.
január 1-től nem dolgozik tovább.
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Folyamatosan tárgyalnak a Horgásztanya további sorsáról. Mindenképpen szeretné az
Önkormányzat megtartani ezt a szép helyet. Maróti Ferenc 2020. március 31-ig
gondnokként foglalkoztatva lesz, hogy menjenek tönkre az épületek, gépek, berendezések.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 2020. június 27 -28-án lesz a Jászszentlászlói
Paradicsomfesztivál és Falunap.
Az Önkormányzat gépesítési tervei között szerepel egy nagyteljesítményű lombszívó,
valamint egy kistraktor után köthető, ráfutófékes pótkocsi. Mindkét eszközt megrendelte az
Önkormányzat részére, 2020. évben szállítják le. A lombszívó ára 1.380 e Ft+ ÁFA, a
pótkocsi ára 1.500 e Ft + ÁFA.
Hajagos-Tóth István – képviselő – tájékoztatta a polgármestert, hogy a Bem utcában a
Szabó János féle ház, és a Rákóczi utcán a Bicskei ház életveszélyes. Tegyenek valamit,
hogy nehogy gyermekek, vagy járókelők sérüljenek meg.
Nagy András – polgármester – mindkét ingatlan tulajdonosával felveszi a kapcsolatot.
Amennyiben nem intézkednek, a Kormányhivatalhoz fognak jelzéssel élni.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.

20. Napirendi pont
Egyebek
20/1 Óvodapedagógus lakhatási támogatás iránti kérelme.
Nagy András - polgármester – Szent László Óvoda és Bölcsőde vezetője kérelemmel
fordult az Önkormányzathoz. Az intézmény pályázatot hirdetett óvodapedagógusi állásra,
egy fő jelentkezett, aki Bajmokról, a Vajdaságból érkezett. Jelenleg albérletben lakik,
ehhez kér támogatást az Önkormányzattól. A bérleti díj 30.000.-Ft + rezsi.
Hajagos-Tóth István – képviselő – ezért lenne jó, ha az Önkormányzatnak lenne szabad
lakása. Egy lakásnak mindig rendelkezésre kellene állnia, pont azért, hogy ha egy
intézménybe jönne egy alkalmazott, tudjanak neki lakást adni. A Marosvölgyi féle házból
is önkormányzati bérlakást kell kialakítani.
Nagy András – polgármester – egyetért a felvetéssel. 2020. évben járnak le a bérleti
szerződések, felül fogják vizsgálni, hogy mely bérlő lakik már benne régóta. Eredetileg is
az volt az elképzelés, hogy csak átmeneti időszakban laknak ott, és onnan oldják meg
lakáshelyzetüket. Van olyan bérlő, aki már 4-5 éve lakik a lakásban. Senkit nem tesznek ki
az utcára, de erről beszélni kell. Jelen helyzet orvoslására javasolja, hogy Molnár Ildikó
óvodapedagógus részére 2019. december - 2020. április időszakban havi 10.000.-Ft
támogatást biztosítson az Önkormányzat, lakhatási költségei mérséklésére. A támogatást
egy összegben utalják át, ezzel megkönnyítve a helyzetét.
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
150/2019. (XI.28.) számú határozat
Molnár Ildikó támogatása

Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatok Képviselő-testülete Molnár
Ildikó (született: Molnár Ildikó, Szabadka, 1971.09.30. an: Romoda
Mária) Kiskunmajsa Fő u 115. sz. alatti lakos részére 2019. december 1 –
2020. április 30 közötti időszakra 50.000.-Ft támogatást biztosít lakhatási
költségeihez.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás egy
összegben történő kifizetéséről gondoskodjon Támogatott OTP Bank
11773322-02454687 számú bankszámlájára.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. december 31.
Képviselő-testület a munkát zárt keretek között folytatta.
K.m.f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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