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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 

26-án 14 
00

 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:  Nagy András polgármester 

 Patyi Norbert alpolgármester 

 Hajagos-Tóth István képviselő 

 Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselő  

 Mészáros László képviselő 

 Sütőné Kővágó Margit képviselő 

 Tóthné Frank Anikó képviselő  

 Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 

 

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

az ülés határozatképes, 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 Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve. 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

2. Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Valentovics Beáta jegyző  

 

3. Beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában 

végzett 2019. évi tevékenységről. 

  (Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

4. Kiegészítés a LEADER – Helyi Akciócsoport együttműködési tevékenységéhez 

kapcsolódóan. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előadó: Nagy András polgármester 

 

5. Járda felújítás és építési pályázat kiírása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 
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6. 2020. évi ebösszeírás 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

7. Polgármesteri beszámoló a két testületi ülés közötti időszakról. 

(Szóbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

8. Egyebek 

 

 

1. Napirendi pont.  

Jászszentlászló Község Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - Jászszentlászló Község 2020. évi közbeszerzési tervét az 

írásbeli előterjesztésből megismerhették a képviselők. Az indoklás teljes körűen bemutatja a 

határozat-tervezet tartalmát. 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

17/2020. (III.26.) számú határozata 

Jászszentlászló Község Önkormányzat 

2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

 

 

H a t á r o z a t 

                                                              

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§-a alapján az 

előterjesztés mellékletét képező 2020. évi közbeszerzési tervét  elfogadja, és 

honlapján közzéteszi. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőri összefoglaló 

jelentés jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Nagy András - polgármester – átadta a szót Valentovics Beáta jegyzőnek.  
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Valentovics Beáta – jegyző – ismertette a 2019. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés 

tartalmát Képviselő-testület tagjaival. Javasolja a jelentés jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

18/2020. (III. 26.) számú határozat  

2019. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés jóváhagyása  

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vincent 

Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft által készített 2019. évi 

belső ellenőrzési összefoglaló jelentést jóváhagyja. 

 

Felelős:   Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: Azonnal. 

 

 

3. Napirendi pont 

Beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsában végzett 2019. évi tevékenységről. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsban végzett 2019. évi tevékenységéről készült beszámolót. Javasolja az 

előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

19/2020. (III.26.) számú határozat 

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsában végzett 2019. évi  

tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 93.§ 14. pontja, illetve 

a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

III. fejezet, 1. cím, 6.) pontja alapján a polgármester által előterjesztett 

beszámolót a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsában végzett tevékenységről. 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 
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4. Napirendi pont 

Kiegészítés a LEADER – Helyi Akciócsoport együttműködési 

tevékenységéhez kapcsolódóan. 

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Leader Helyi 

Akciócsoporttal kötött együttműködési megállapodás kiegészítése szükséges, erről készült az 

előterjesztés és a határozat-tervezet. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2020.(III.26.) számú határozat. 

Kiegészítés a LEADER – Helyi Akciócsoport  

együttműködési tevékenységéhez kapcsolódóan  

 

H a t á r o z a t  

 

1) A beruházás összköltsége 23.000.004 Ft, a támogatás szempontjából 

elszámolható költség 23.000.004 Ft, ebből a megítélt támogatás összege 

19.549.992 Ft. A beruházás 15 %-a erejéig vállalnak Önrészt a konzorciumi 

tagok, melyből Jászszentlászló Község Önkormányzata összesen 510.001 Ft 

önrészt vállal.  

 

2) A beruházás összköltségéből Jászszentlászló Község Önkormányzatra 

eső, a támogatás szempontjából elszámolható költség 3.399.999 Ft, ebből a 

megítélt támogatás összege 2.889.998 Ft. A beruházáshoz szükséges 

önkormányzati önerő összege 510.001 Ft. Jászszentlászló Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerő összegét, 

510.001 Ft-ot a 2020. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5. Napirendi pont 

 Járda felújítás és építési pályázat kiírása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette a járda felújítási és építési pályázat kiírásáról 

készült előterjesztést. Nagy sikere van a pályázatnak, a korábbi évek tapasztatai alapján. Az 

előterjesztés módosítását javasolja, akként, hogy a pályázatot a koronavírus okozta 

egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel elektronikus és postai úton lehessen csak beadni.   

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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21/2020. (III.26.) számú határozat 

Járda felújítás és építés támogatása 

 

H a t á r o z a t 
 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

a lakossági járdák megépítésére, valamint a meglévő járdák minőségének 

javítása érdekében. Jászszentlászló Község Önkormányzat 2020. évi 

költségvetését meghatározó 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet Egyéb 

felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre tartalmazza a 

program fedezetét. 

A pályázati kiírást az előterjesztés melléklete tartalmazza.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

6.  Napirendi pont 

 2020. évi ebösszeírás 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester – 2014. évben volt utoljára ebösszeírás, a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal felhívta az Önkormányzatok figyelmét erre a kérdésre. Ezért az 

előterjesztésben szereplő módon és időtartamban megkezdik az ebek összeírását. Javasolja az 

előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2020. (III.26.) számú határozata 

2020. évi ebösszeírás 

 

H a t á r o z a t 

                                                              

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évben 

ebösszeírást végez az alábbiak szerint:  

 ebösszeírás időszaka: 2020. június 1-től 2020. július 31-ig 

 adatszolgáltatás módja önkéntes alapon történik  

 Képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy lakosság 

tájékoztatása céljából a melléklet tájékoztató kerül be a helyi újságba, az 

önkormányzat honlapjára, a hirdetőtáblákra.  

 Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a szolgáltatott adatok 

alapján a nyilvántartás elkészítéséről gondoskodjon.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

             Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: 2020. július 31. adatszolgáltatás,  

                2020. szeptember 30. nyilvántartás feltöltésére 
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7. Napirendi pont 

Polgármesteri beszámoló a két testületi ülés közötti időszakról. 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

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

járvány miatt kialakult egészségügyi veszélyhelyzetet elrendelte a Kormány. Ennek alapján az 

Önkormányzat felelős az egészségügyi karanténban lévő személyek ellátásáért, amennyiben 

más módon nem tudnak gondoskodni magukról. Erre még nem érkezett be kérés.  

 

Az idős személyek részére az Önkormányzat levelet küldött, csatoltak egy adatlapot is, 

melyben az idős személyek jelezhetik, hogy igényt tartanak az Önkormányzat segítségére. 

Jelenleg közel 10 olyan személy van, akinek bevásárolnak és gyógyszert váltanak ki. Kérte a 

Képviselőket, hogy amennyiben tudnak olyan idős, vagy beteg személyről, aki ellátásáról 

nem, vagy nehezen tud gondoskodni, jelezzék a Hivatal felé. Az a cél, hogy az időseket, a 

krónikus betegeket távol tartsák azoktól a helyektől, ahol több ember is tartózkodhat, ezzel a 

járvány terjedését lehet lassítani. Herédi-Szabó Csaba koordinálja ezt a segítő tevékenységet, 

a közmunkások vásárolnak be az időseknek. Felajánlotta a segítségét önkéntesként Tisóczkiné 

Potyesz Anita, köszönet érte neki.  

 

Az Szent László Alapszolgáltatási Központnál a házi segítségnyújtás működik. Azok a 

személyek, akik eddig részesültek házi gondozásban, továbbra is igénybe tudják azt venni.  

 

A bentlakásos otthon működik. Látogatási és kijárási tilalom van elrendelve, ezzel védik a 

bent élő idősek egészségét. Új lakót nem lehet felvenni az otthonba.  

 

A gyermekétkeztetés biztosított, a szülők elviszik az ebédet a konyháról. A könyvtár a 

közösségi színtér bezárt, természetesen a postát átveszik, az e-maileket fogadják, a munka 

zajlik, csak rendezvényeket nem tartanak. A bölcsődében jelenleg nincs gyermek. Szükség 

esetén az óvodában az ügyelet biztosítható. Jelenleg a daduskák takarítást, fertőtlenítést 

végeznek, meszelnek és takarítanak. Szükség esetén, ha a járvány kiterjed, ők is részt tudnak 

venni a segítő tevékenységben. Az óvónők dolgoznak az új digitális anyag összeállításán, 

amit az óvodásoknak állítanak össze. Az a cél, hogy a gyermekeket otthon is foglalkoztassák, 

fejlesszék, és a kicsik ne szokjanak el az óvónéniktől.  

 

A piac be van zárva. A közös hivatalban folyik a munka, az ügyfelek korlátozott időtartamban 

jöhetnek. A pályázatok elszámolása, az új Magyar Falu pályázatok benyújtása zökkenők 

nélkül zajlik, mindenki végzi a dolgát. A Magyar Falu program keretében a Dózsa György 

utcai járda felújítása és a Kossuth utca burkolat felújítására kerül sor.  

 

Mészáros László – képviselő – lehetőség van a Magyar Falvak keretében közösségi színtér 

felújításra és foglalkoztatási támogatás igénylésére is. Erre miért nem pályázik az 

Önkormányzat?  

 

Nagy András – polgármester – az út és járdafelújítás az a célterület, amire most pályázatot 

adnak be. Figyelemmel kell lenni arra, hogy az infrastruktúra fejlesztése nagyon komoly 

feladat az Önkormányzat részére. Más pályázati lehetőségek is lesznek még ebben az évben, a 

Helytörténeti Egyesület számára is adódik még pályázati lehetőség a közösségi színtér 

fejlesztésére.  

 

Dr. Hajagos-Tóth Sándor – képviselő – háziorvosként megkereste Bezsenyi Sándor, hogy a 

szomszédjában lakik a Pécsi utcában Furkó Ferenc, aki idős és nagyon elesett. Nem lehet 
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elhelyezni az otthonban, hiszen új lakót nem fogadhatnak be, de erről az emberről 

gondoskodni kell, ez már meghaladja a szomszédok képességét, és lehetőségeit. A 

Koronavírus járvány helyzettel kapcsolatban olyan tájékoztatást kaptak, hogy a jövőben külön 

rendelést kell biztosítani a légzési panaszokkal jelentkező betegek és krónikus betegek 

részére, hogy egymástól elkülönüljenek. A kialakult helyzet nagyon veszélyes a krónikus 

betegséggel küzdő emberekre, hiszen ezek a súlyos szív- érrendszeri betegséggel, tüdő, vagy 

cukorbetegséggel küzdő embereket nem látja orvos. Az egyetlen mód, hogy felírják nekik a 

receptre a szüksége gyógyszert. De ez nem elég, az állapota sok embernek emiatt leromolhat. 

Nem is beszélve a pszichiátriai betegekről. A járvány maga is veszélyes, de az ellátatlanság is 

áldozatokat fog szedni.  

 

Nagy András – polgármester – megköszönte a doktor úr jelzését. Furkó Ferenc ügyében 

intézkedni fognak.  

 

Jelenleg a rendezvények fel vannak függesztve, sajnos nem tudják megrendezni a Május 1-jei 

Civil napot sem. A bakonyszentlászlói testvér települési látogatás elmaradt, nem került rá sor, 

majd későbbi időpontban pótolják.  

 

Az Arany János Közösségi Színtérnél foglalkoztatott közalkalmazott jogviszonya megszűnt. 

A pályázat kiírásra került, közösség szervező munkakör betöltésére. A kialakult helyzetre 

tekintettel javasolja, hogy ne döntsenek a pályázat ügyében, halasszák el a személyes 

meghallgatásokat is, hiszen jelenleg nem tudnának munkát adni a szervezőnek. A most 

jogviszonyban lévő munkatársakat kell foglalkoztatni, értelmes és hasznos elfoglaltságot 

találni mindenkinek. Javasolja, hogy amennyiben a járványügyi helyzet megszűnik, 

haladéktalanul döntenek a közösség szervező munkakör betöltéséről.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

23/2020. (III.26.) számú határozata 

Közösségszervező munkakör betöltése 

H a t á r o z a t 

                                                              

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

közösségszervező munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálását 

felfüggeszti az egészségügyi veszélyhelyzet fennállásáig.  

 

 

Felelős: Nagy András polgármester            

Határidő: Folyamatos 

 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselőket, hogy a Szent László 

Alapszolgáltatási Központnál valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

ellátások fizetendő térítési díjak felülvizsgálatáról későbbiekben döntenek.  

 

Sajnos Csólyospáloson és Kömpöc településeken már találtak madárinfluenzás állomány, ami 

nagyon komoly gond. Sajnos várható, hogy településünkön is megjelenik a kór, ami 

számtalan termelő munkáját veszélyezteti.  
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Valentovics Beáta – jegyző – tájékoztatta a képviselőket, hogy különleges jogrend van 

érvényben. Április hónapban a zárszámadás és a költségvetési rendeletmódosítás kerül 

beterjesztésre, és tervei szerint a szociális segély, települési támogatás előirányzatát felül 

fogják vizsgálni, hiszen megnövekedhet a segélyezettek száma.   

 

Mészáros László – képviselő – az látszik, hogy a Trianon emlékünnepség elmarad, de azért 

nagyon szeretné, ha kimennének a Temetőbe és a sírokra koszorút helyeznének a 

megemlékezés jeleként.  

 

Nagy András – polgármester – ezzel természetesen egyetért, megszervezi szűk körben a 

koszorúzást a temetőben.  

 

Patyi Norbert – alpolgármester – mi a helyzet a konyhai dolgozókkal? 

 

Nagy András – polgármester – a konyhai dolgozók március 31-ig szabadságon vannak. 

Beosztva, de valakinek mindig főznie kell, hiszen az étkeztetést biztosítani kell. Április 17-ig 

biztosan így marad. Az óvodában az óvónők készülnek a tantermen kívüli digitális oktatásra. 

A dajkákat pedig szükség esetén, más területen fogják foglalkoztatni. A szülők visszajelzése 

alapján a Szent László Általános Iskolában nagyon gördülékenyen működik a távoktatás. 

Dicséret illeti Őket, sajnos más iskolákban ez nincs feltétlenül így. 

 

Más terület, hogy eddig az újszülött kisbabák családjai 30.000.-Ft összeget kaptak. Most 

jelentkezett egy cég, akik nagyon szép és praktikus ajándékcsomagot kínálnak 30.000.-Ft 

értékben is. A csomag tartalmaz kozmetikumokat, ruhácskákat, babaápolási eszközöket, 

nagyon szépek és jó minőségűek. Az őssejtek tárolásáról szóló tájékoztatást is mellékelnek, 

valamint maga az ajándékdoboz egy babhordozó, amibe fél éves korig belefér egy baba.  

 

Kecskeméti Metro áruház jelentkezett, hogy közre tudnak működni szociális csomagok 

összeállításában. Áru van, mindenre nyitottak.  

 

8. Napirendi pont 

Egyebek 

   

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

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


