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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 

30-án 14 
00

 órakor megtartott 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  

  

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

hogy az ülés határozatképes, 7 fő megjelent 100%-os megjelenés. 

 

Az ülés 3. napirendi pontját az alábbi módosítással fogadja el Képviselő-testület, mivel az 

előterjesztés nem rendelet-módosításról szól, hanem egy új rendeletet terjesztenek a 

Képviselő-testület elé: 

 

3. Jászszentlászló Község Önkormányzat …/2020. (…..)  

önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezésről. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 7 igen 

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

Napirendi pont: 

1. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2020. (…....) 

önkormányzati rendelet-tervezete a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjának 

megállapításáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

2. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2020. (…....) 

önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők juttatásáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Valentovics Beáta jegyző  

 

3. Jászszentlászló Község Önkormányzat …/2020. (…..) önkormányzati rendelete a 

köztemetőről és a temetkezésről. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármestere 
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4. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási 

Megállapodásának módosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

5. 2020. évi igazgatási szünet elrendelése. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

6. A központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának finanszírozásáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester  

 

7. A polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

8. Polgármesteri beszámoló a két testületi ülés közötti időszakról. 

(Szóbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

9. Egyebek. 

 

10.  Ápolási díj kérelem. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Zárt ülés  

 

1. Napirendi pont. 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2020. 

(…....) önkormányzati rendelet-tervezete a Jászszentlászlói Közös 

Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi 

illetményalapjának megállapításáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Ismertette a Képviselő-testülettel a Jászszentlászlói Közös 

Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjának 

megállapításáról szóló rendelet-tervezetet. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.  

 

Sütőné Kővágó Margit – képviselő – az előterjesztésben szereplő számításra kérdezett rá, 

hogy ez az összeg épül-e be a költségvetésbe? 

 

Valentovics Beáta – jegyző – ez a számítás a szorzószámok nélküli számítás, ami az 

illetményalapok különbözetére mutat rá. A költségvetésbe beépülő összeg természetesen 

ettől magasabb, mert szorzókkal történik az illetmény kiszámítása. Sok kolléga bére még a 

magasabb illetményalappal sem éri el a bérminimumot.  

 

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 

1/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelete 

 a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők  

2020. évi illetményalapjának megállapításáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
 

2. Napirendi pont. 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének ./2020. 

(…....) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők 

juttatásáról. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

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

tisztviselők juttatásáról szóló előterjesztést. Javasolja a rendelet-tervezet jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelete  

a közszolgálati tisztviselők juttatásáról 

(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

3. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzat …/2020. (…..) önkormányzati 

rendelete a köztemetőről és a temetkezésről.  

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a köztemetőről és 

temetkezésről szóló rendelet-tervezet tartalmát.  A rendelet-tervezet a temetkezésről szóló 

törvény és annak végrehajtási rendelete alapján készült el. A rendelet-tervezet 1. melléklete 

a temetési helyek megváltási és újraváltási díjait, a 2. melléklet az üzemeltető által 

biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat tartalmazza.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – a temető üzemeltető beadta kérelmét, melyben a 

szolgáltatási tételek áremelésére tett javaslatot. Volt olyan tétel, amely esetében 250% 

emelést javasolt. 

 

Tóthné Frank Anikó – képviselő – a rendeletben meghatározott temetői szolgáltatási 

díjaktól nem térhet el a közszolgáltató, honnan fogják tudni az emberek az emelést?  

 

Valentovics Beáta – jegyző – a közszolgáltatónak a hatályos díjakat közzé kell tennie. Az 

Önkormányzat honlapján is közzéteszi a rendeletet, valamint publikálják is a rendeleteket.  

 

Nagy András – polgármester - a szolgáltatási díjakról szóló 2. számú melléklet minden 

során végig mentek, minden tételt elemezve teszik meg a javaslatot. A temetési hely 

megváltási díja 1997-ben lett megállapítva. A temetési szolgáltatási díjak 2017-ben lettek 

megállapítva, ennek alapján most 15% emelést tart elfogadhatónak. A temetési 

szolgáltatási díjakat a temető üzemeltetője a rendelet tartalmától eltérően csoportosította, 

virágok felpakolását 4. tételben kívánta megjelentetni, holott a ravatalnál és a sírnál a 
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virágok elhelyezése egy tétel lehet. A halott hűtés esetén nem támogatja azt, hogy más díjat 

fizessen az a hozzátartozó, aki nem Jászszentlászlói temetőben temettet. A temető 

fenntartási hozzájárulás összegét napi 3.000.-Ft összegben javasolja meghatározni.  

 

Mészáros László – képviselő – Ki ellenőrzi le azt, hogy akik a temetőben dolgoznak, azok 

fizetnek-e? 

 

Nagy András – polgármester – Mivel a rendelet-tervezet alapján az Önkormányzatnak is 

be kell jelenteni a munkavégzést, valamint a hozzájárulási összeget is itt kell befizetni, 

tudni fogunk a munkavégzésről.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

3/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelete 

a köztemetőről és temetkezésről 

( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

4. Napirendi pont 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 

Társulási Megállapodásának módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette a Képviselő-testülettel a Jászszentlászló-

Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról 

készült előterjesztést.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  

 

1/2020. (I. 30.) számú határozat 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok 

Társulása Társulási Megállapodás módosítása 

 

 H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási 

Megállapodás módosítását a jegyzőkönyv 2. melléklet szerinti egységes 

szerkezetbe foglalt formában jóváhagyja 2020. február 1. napjával.  

 

Felelős:  Nagy András polgármester 

 Valentovics Beáta jegyző  

Határidő:       2020. február 15. 
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5. Napirendi pont 

2020. évi igazgatási szünet elrendelése. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a 2020. évi 

igazgatási szünet elrendeléséről készült előterjesztést. Javasolja az előterjesztésben 

szereplő határozat-tervezet elfogadását.  

.  

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  

 

2/2020. (I. 30.)   számú  határozat 

2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) 

bekezdése valamint közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, 

az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót 

terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 

30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. § alapján a Jászszentlászlói Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 

 

2020. augusztus 17. napjától  2020. augusztus 19. napjáig valamint  

2020. december 21. napjától 2020. december 31. napjáig  

 

igazgatási szünetet rendel el. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2020. december 31. 

 

2. Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet idejére, a Közös Hivatalban 

foglalkoztatott dolgozók részére a rendes szabadságot adja ki, az ügyelet 

rendjét határozza meg. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet 

elrendeléséről a lakosságot és a társszerveket előzetesen tájékoztassa.  

 

Felelős:   Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: 2020. május 31. 
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6. Napirendi pont 

A központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának 

finanszírozásáról 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette képviselő-testület tagjaival a központi orvosi 

ügyeleti szolgálat feladatellátásnak finanszírozásáról készült előterjesztést. Javasolja az 

előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.  

.  

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  

 

3/2020.(I. 30.) számú határozat 

Központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának  

finanszírozásáról 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

központi orvosi ügyelet feladatának ellátását a SPED-MED 

Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (6528 Bátmonostor, 

Kun utca 11.) kívánja megoldani.  

2. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárul ahhoz, hogy a SPED-MED Egészségügyi, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. (6528 Bátmonostor, Kun utca 11.) szerződést kössön a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Bács-Kiskun Megyei Területi 

Hivatallal annak érdekében, hogy a Kft. az ügyeleti ellátás 

finanszírozását közvetlenül megkapja.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. Napirendi pont 

A polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette a polgármester 2020. évi szabadság 

ütemezéséről készült előterjesztést. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.  

 

Személyes érintettségét bejelentette, és 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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4/2020. (I.30.) számú határozat 

A polgármester 2020. évi szabadság 

ütemezésének jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy 

András polgármester 2020. 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: 2020. december 31. 

 

 

8. Napirendi pont 

Polgármesteri beszámoló a két testületi ülés közötti időszakról. 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – a szociális tűzifa támogatás kiosztásra került. 159 fő adott 

be kérelmet, ebből 76 fő részesült támogatásban, 83 fő elutasításra került.   

 

Közvilágítás korszerűsítése kapcsán már korábban tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, 

hogy 170 lámpával több, összesen 475 lámpa kell a felmérés alapján. A Green Novate cég 

ajánlata alapján a fejlesztés teljes költsége 83 millió Ft. A cég haszna a megtakarítás és 

plusz 4.300 e Ft minden évben, amit az Önkormányzat fizet. Bank bevonásával valósítanák 

meg a fejlesztést, ami rizikót hordoz. A Május 1 utcán és a Kossuth utcán plusz oszlopokat 

kell behelyezni, amire az utcák szélessége miatt van szükség. Tárgyalásokat 

kezdeményezett a Nemzeti Közművekkel is. Amennyiben az Önkormányzat 10 évre köt 

szerződést a közvilágításra, abban az esetben a lámpák 50%-át lecserélik ledes lámpára.  

 

A Kistérségi Média kapcsán tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzatnak 

lehetősége van minden számban megjelentetni a helyi híreket. Patyi Norbert 

alpolgármester koordinálja az újsággal a dolgokat. Lesz Tv blokk is a településről. 2019. 

évben 2.027 e Ft támogatást biztosított az Önkormányzata a működésre. 2020. évben 830.-

Ft/fő támogatást javasol, ami a 2.495 fő lakosságszám alapján 2.070.850.-Ft éves szinten. 

Az első félévben kialakítják a gyakorlatot, az Életünk újság továbbra is marad, az 

Önkormányzat kiadja. Fentiek alapján javasolja, hogy 2020. évre a Dél-Alföldi 

Térségfejlesztő Kft. részére 2.070.850.-Ft működési támogatás biztosítson az 

Önkormányzat. 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  
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5/2020. (I. 30.) 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 2.070.850,- Ft működési 

támogatást biztosít Jászszentlászló Község Önkormányzata 2020. évi 

költségvetésének terhére. 

 

2. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 

aláírására. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Mészáros László – képviselő – arra nagyon oda kell figyelni, hogy ez a média felület ne 

csak Kiskunmajsa igényeit szolgálja ki. 

 

Nagy András – polgármester – arra biztat mindenkit, hogy írjanak cikkeket 

jászszentlászlói hírekről, rendezvényekről, pályázatokról, a megvalósult fejlesztésekről. 

Minden lehetőséget ki kell használni, hogy a település életéről beszámoljanak.  

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a szennyvíztelep átsorolása megtörtént, a szennyvíztelep 

bővítésére 2021 évben kerülhet sor legkorábban. Az agglomerációs átsorolás 

következtében, lehet, hogy Csengele is ráköti a szennyvízhálózatát a szennyvíztelepre. 

Nem érinti a lakott területet az új rákötés. Szanki rákötést is át akarják vezetni, ami elkerüli 

a lakott területet. 

 

A Kiskunsági Víziközmű-szolgáltató Kft fejlesztésre nyert támogatást, melynek a 

településre eső önerő mértékéről már korábban döntött a Képviselő-testület. Szank község 

a településre eső önerő 50%-át megfizeti Jászszentlászlónak..  

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a játszótér bővítése kapcsán kért ajánlatot fém elemekből 

álló gyermekvárra, ami 10.650 e Ft + 1.600 e Ft alapozás költsége. A fából készült 

gyermekvár ára 1.615.000.- + ÁFA. Javasolja, hogy a fa játszótéri elemek beszerzésére az 

Önkormányzat kérjen be árajánlatot.  

 

Mészáros László – képviselő - a játszótér helye nem jó a víztorony alatt. Sajnos nincs 

árnyék, ezért sok szülő elviszi a gyermekét Szankra. A kresz park helyén nem lenne jobb 

helye a játszótérnek? A Közösségi ház melletti üres telekre egy múzeumot kellene építeni. 

erre is áldozni kellene a településnek.  

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy nyert a bölcsőde 

építési pályázat. Hamarosan elindul a közbeszerzési eljárás, reményei szerint 2021 őszén 

már az új épületbe járhatnak a gyermekek.  
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Tájékoztatta a képviselőket, hogy az Állami Számvevőszék megküldte az értékelést, 

melyben a beszámoló alapján elemezte az önkormányzat gazdálkodását. Ismertette a 

képviselőkkel a levél tartalmát.  

 

 

9. Napirendi pont 

Egyebek 

 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 2020. 

február 15-én rendezik az Ízig-vérig Disznótort Csólyospáloson. Mindenkit arra biztat, 

hogy jöjjön el a rendezvényre.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – felhívta a képviselők figyelmét, hogy mindenki tegyen 

eleget képzési kötelezettségének, melynek határideje 2020. február 29. A Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal tájékoztatását minden érintett részére továbbították.  

 

Nagy András – polgármester – Képviselő-testület az ülést zárt keretek között folytatta.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 

 

 


