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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 9-

én 14 
00

 órakor megtartott soros, nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  Nagy András polgármester 

 Hajagos-Tóth István képviselő 

 Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselő  

 Mészáros László képviselő 

 Sütőné Kővágó Margit képviselő 

 Tóthné Frank Anikó képviselő  

 Péntek Rita SZLAK intézményvezető 

 Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 

 

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

az ülés határozatképes, 86%-os megjelenés. Patyi Norbert alpolgármester távolmaradását 

bejelentette.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét a meghívó szerinti tartalommal fogadja el: 

 

1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadásának 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

2. Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló ./2020. 

(…….) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  

 

3. Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2019. évi beszámolójának elfogadása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  

 

4. Beszámoló a Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület 2020. első félévi tevékenységéről.  

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

5. CB-PHARMA Állatgyógyászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

vételi szándéka. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

6. 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó 

értékelés 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 
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7. Polgármesteri beszámoló a két testületi ülés közötti időszakról. 

(Szóbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

8. Egyebek 

 

9. Kamatmentes önkormányzati kölcsön kérelem elbírálása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

Zárt ülés 

 

 

1. Napirendi pont.  

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadásának 

jóváhagyása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

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

Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadásáról készült előterjesztést.  

 

Sütőné Kővágó Margit – pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke – A 2019.évi 

költségvetés bevételi főösszege: 84.720 ezer Ft, kiadási főösszege: 80.895 ezer Ft bevételi 

többlet: 3.825 ezer Ft. A működési bevételek 819 ezer Ft értékben jelennek meg. Működési 

célú pénzeszköz átvétel a választásokkal kapcsolatos 2.687 ezer Ft bevételt jelentette. A 

finanszírozási bevételekről 79.313 ezer Ft az intézményfinanszírozásból származik, előző évi 

költségvetési maradvány értéke 1.901 ezer Ft. A költségvetési kiadások 87,5%-át a személyi 

juttatások és azt terhelő járulékok teszik ki.  A közös hivatal nyitó és záró létszáma is 14 fő. A 

dologi kiadások összege 9.366 ezer Ft. Ebből a készletbeszerzés 1.804 ezer Ft (19,3%), 

kommunikációs szolgáltatások 1.993 ezer Ft (21,3%). Szolgáltatási kiadások (közüzemi díja, 

karbantartás, stb   3.892 ezer Ft 41,6 %. Az eredeti előirányzathoz képest 252.614 Ft-tal 

emelkedett a dologi kiadások összege (2,8%-kal). A beruházások összege nem jelentős, 783 

ezer Ft. Az informatika fejlesztéséhez szükségszerű. Így a bevételek és kiadások 

különbözeteként 3.825 ezer Ft a bevételi többlet, mely beépül a Közös Hivatal 2020.évi 

költségvetésébe. A 2019.évi gazdálkodást a bemutatott számok alapján pénzügyi bizottság az 

előterjesztést megtárgyalta és javasolja annak jóváhagyását.  

 

Nagy András - polgármester – megköszönte a hozzászólást. A Közös Hivatal zárszámadása 

tartalékot tartalmaz, amely emelkedett az előző évihez képest, ez nagyon szigorú, 

fegyelmezett gazdálkodásra utal. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet 

elfogadását.   

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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25/2020. (VII. 9.)  számú határozat 
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2019. évi zárszámadásának megállapítására 

 

 

H a t á r o z a t 

 

 

1. Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadását 

   

                            84.720.000.-Ft          bevételi 

                            80.895.000.-Ft          kiadási 

                              3.825.000.-Ft          bevételi többlet 

 

főösszeggel hagyja jóvá, melyből a 

 

Költségvetési bevételek teljesülése 

- működési bevételek          819.000.-Ft 

- működési célú támogatások áht-on belülről   2.687.000.-Ft 

  

Finanszírozási bevételek teljesülése 

- előző évi költségvetési maradvány              1.901.000.-Ft 

- intézményfinanszírozás                                            79.313.000.-Ft 

 

Költségvetési kiadások teljesülése 

- személyi juttatások                 59.450.000.-Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 11.296.000.-Ft 

- dologi kiadások       9.366.000.-Ft 

- beruházások           783.000.-Ft 

 

2. A költségvetési szerv által foglalkoztatottak záró létszáma 14 fő. 

 

3. Intézmény működtetését biztosító finanszírozás összetétele: 

Kiadások mindösszesen                               80.112.000.-Ft 

Költségvetési támogatás                             - 41.128.000.-Ft 

Saját bevételek és átvett pénzeszközök                               - 5.407.000.-Ft 

Jászszentlászlót terheli                                                         - 4.372.000.-Ft 

Móricgátot terheli                                                                - 3.172.000.- Ft 

Finanszírozási szükséglet:                               26.033.000.-Ft 

  Jászszentlászló hozzájárulása (84%)                           +21.868.000.-Ft 

  Móricgát hozzájárulás  (16%)                             +4.165.000.-Ft 

 

Felhalmozási kiadások                                                             783.000.- Ft 

Jászszentlászló hozzájárulása            (80 %)   626.000.- Ft 

Móricgát hozzájárulása                      (20 %)                           157.000.- Ft 

  

4. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 

jóváhagyott 2019. évi maradványt a költségvetési szerv vezetője évközben a 

költségvetésben meghatározott feladatok finanszírozására használhatja fel. 
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Határidő:   2020. december 31. 

Felelősök:  Nagy András   polgármester 

                  Valentovics Beáta  jegyző 

 

2. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló 

./2020. (…….) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival Jászszentlászló 

Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet anyagát.  

 

Sütőné Kővágó Margit – pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke – A költségvetési 

bevételek összege: 799.613 ezer Ft, a költségvetési kiadások összege 619.386 ezer Ft, a  

bevételi többlet: 180.227 ezer Ft. A bevételi-kiadási főösszeg jelentősen változott az eredeti 

előirányzathoz képest. A többletforrások részben költségvetési többletbevételek, pályázati 

támogatások illetve emelkedett a saját bevétel is. A működési bevételek az összes bevétel 64,3 

%-át, a felhalmozási bevételek 8,1%-át, a finanszírozási bevételek 27,6 %-át teszik ki. A 

kiadások összetételét tekintve a működési kiadások 65,7 %-ot, a felhalmozási célú kiadások 

19,8 %-ot, a finanszírozási kiadások 14,4 %-ot képviselnek. 16.292 ezer Ft értékben 

valósultak meg beruházások, melynek tételes bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza. 

Felújítások összege: 86.436 ezer Ft, mely részben önerőből és pályázati forrásból valósult 

meg. Egyéb felhalmozási kiadások: 19.983 ezer Ft. A 2019.évet a teljesített bevételek és 

kiadások eredményeként 180.227 ezer Ft maradvánnyal zártuk, mely tartalmazza a kiutalt 

pályázati támogatások tárgy évben fel nem használt összegét is. A közös hivatal és a 

Jászszentlászlói Község Önkormányzatának nyitó pénzkészlete: 172.406.721,-, záró készlete: 

187.796.838.-, az emelkedés mértéke 15.390.117,- Ft. Adósságot keletkeztető ügylete 2019. 

évben nem keletkezett. Az önkormányzat mérlegének eszközoldalán 964.555.031 Ft értékben 

találhatóak a vagyonelemek. A Jászszentlászlói Önkormányzat 2019.évi költségvetése 

biztosította a kötelező és önként vállalt feladatok működését, jelentős beruházások és 

felújítások valósultak meg. Jelentős vagyonnal és pénzügyi tartalékkal rendelkezik. Részletes 

előterjesztést kaptak, sok-sok melléklettel, amit a bizottság részletesen megtárgyalt, és 

javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.  

 

Nagy András – polgármester – az Önkormányzat zárszámadása kapcsán kiemelte a Tartalék 

előirányzatot, ami nagyon jelentős mértékben növekedett a 2018. évi zárszámadáshoz képest. 

A Tartalék azonban kötelezettségeket is tartalmazott, többek között az Alkotmány utca 

burkolat felújítását 30 millió forint értékben, az óvoda kerítés felújítását 5 millió forint 

értékben, valamint az EFOP pályázat kiadásait, ami közel 20 millió forintot jelent. Ezek 

nélkül is még nagyon jelentős tartalékokkal rendelkezik az Önkormányzat. Erre a jövőben 

szükség is lesz, hiszen az elkövetkezendő 2-3 évben nagyon bizonytalan lesz az 

Önkormányzatok helyzete.  Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.   

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta 
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

7/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetésének  

végrehajtásáról. 

(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

3. Napirendi pont 

 Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2019. évi beszámolójának elfogadása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

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

Hivatásos Tűzoltóság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló tartalmát. Javasolja, 

Képviselő-testület hagyja jóvá és fogadja el azokat.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

26/2020. (VII. 9.) határozat 

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2019 évi  

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2019. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját elfogadja és tudomásul veszi.  

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. Napirendi pont 

Beszámoló a Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület 2020. első félévi 

tevékenységéről.  

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester – Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület 2020. első félévi 

tevékenységéről a beszámolót beküldte a Képviselő-testület részére.  Az írásos anyag teljes 

körű. Felhívta az Egyesület elnökének figyelmét arra, hogy a gépjárművet ne használják 

magáncélra. 

 

Mészáros László – képviselő – saját szemével látta a polgárőrség autóját Kiskunhalason egy 

bevásárlóközpont parkolójában. Fel kell hívni a figyelmüket arra, hogy az Önkormányzat nem 

támogatja a magáncélú használatot.  

 

Tóthné Frank Anikó – képviselő –Lakosság kéri, hogy a település határában helyezzék el 

azt a táblát, hogy Községünkben polgárőrség működik.  
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Nagy András – polgármester – Ez a tábla ki van rakva. Javasolja, hogy a Képviselő-testület 

a Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület 2020. első félévi tevékenységéről szóló beszámolóját 

fogadja el.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

27/2020. (VII. 9.) határozat 

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület 2020. első 

félévi tevékenységéről szóló beszámoló 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület 2020. első félévi tevékenységéről szóló 

beszámolóját elfogadja és tudomásul veszi.  

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. Napirendi pont 

CB-PHARMA Állatgyógyászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság vételi szándéka. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester – CB-Pharma Kft vételi szándékot jelentett be az 

előterjesztésben szereplő területre. A terület a Csengele felé vezető út mellett található, amit a 

Hajagos-Tóth István képviselővel megnéztek. Egy 3,2 ha nagyságú területről van szó, ahová 

mobil sertéstelepet szeretne a vállalkozó létesíteni. A terület ideális erre a célra, közel van a 

kövesút, ez a terület a Kunság Fenster Kft-vel szemben található. A reális vételár, amit ezért a 

külterületi ingatlanért kérhetnek 150.-Ft/m
2
. Az Önkormányzat nehezen hasznosítja ezt a 

területet, gyenge lucerna és gabonatermés van évek óta. Az ár 4.846.950.-Ft, amit kérnek a 

teljes területért, ha a vállalkozó elfogadja a vételárat. Amennyiben elfogadja ezt, az adás-vétel 

teljes költsége a vevőt terheli.  

 

Hajagos-Tóth István – képviselő – azért támogatja, hogy az Önkormányzat eladjon egy 

termőföldet, mert a szokásos termőföld ár felett határozták meg az árat, pont azért mert a vevő 

célja egy sertéstelep létesítése. Az út közel van, minden szempontból megfelel erre a célra. 

Ezért határozták meg az árat magasabban. Jelenleg a termőföld ára 800 – 1000 e Ft között 

mozog hektáronként.  

 

Nagy András - polgármester – javasolja, hogy Jászszentlászló Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Jászszentlászló 063/71. hrsz. alatti 3.2313  ha m
2
 területű, szántó  

területet értékesítse a CB-PHARMA Állatgyógyászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhely: 6133 Jászszentlászló, hrsz 318/2., cégjegyzékszám: 03-09-102702 

adószám: 11033406-2-03, Czékus Tamás Gábor ügyvezető) részére  150 Ft/m
2
 áron.  A 

adásvétel költségei a vevőt terhelik. Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert az 

adásvételi szerződés aláírására. 
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Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2020. (VII. 9.) határozat 

Jászszentlászló 063/71 hrsz terület 

értékesítése. 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászszentlászló 

063/71. hrsz. alatti 3.2313  ha m
2
 területű, művelési ága szántó területet 

értékesít a CB-PHARMA Állatgyógyászati és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 6133 Jászszentlászló, hrsz 318/2., 

cégjegyzékszám: 03-09-102702 adószám: 11033406-2-03, Czékus Tamás 

Gábor ügyvezető) részére  150 Ft/m
2
 áron.  

 

A adásvétel költségei a vevőt terhelik. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 

aláírására. 

                                                              

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31., az adásvételi szerződés megkötésére 

 

6. Napirendi pont 

2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 

átfogó értékelés 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester – ismertette a Képviselő-testülettel a 2019. évi gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló tartalmát. Köszöntötte Péntek Rita 

intézményvezető asszonyt, és egyben megköszönte az intézmény kemény munkáját, amit a 

járvány időszakában végeztek.  

 

Péntek Rita – intézményvezető – megköszönte az elismerést. Az intézmény a munkáját a 

szakmai és az EMMI irányelveknek megfelelően végzi. Az engedmények bevezetését 

követően lazult a szigor, azonban továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ne romoljon 

a helyzet. Megfelelő mennyiségű fertőtlenítő és védőeszköz a rendelkezésre áll, amiért 

köszönet illeti az Önkormányzatot. Mindenhol kihangsúlyozzák, hogy a fertőtlenítő és a 

védőeszköz biztosítása a fenntartó kötelessége, sajnos az intézmények nem kapnak a központi 

készletből. A második hullámra is készülnek, ezért már augusztusban megkezdik a készletek 

feltöltését, tartja a kapcsolatot a forgalmazókkal. Kihangsúlyozta, hogy az intézményben nem 

volt koronavírus gyanús eset sem, de nagyon nehéz időszakon vannak túl. A bentlakók 

mindent megkaptak, amit nem tudtak pótolni a látogatók, a családtagok közelsége. Nagyon 

rosszul viselték az idősek, hiába próbálták skype-on, telefonon pótolni a kapcsolattartást, az 

azért mégsem volt az igazi. A létszámokkal nincs gond, új lakók is költözhetnek az 

intézménybe, természetesen csak két negatív koronavírus teszttel.  

 

Nagy András - polgármester – tájékoztatta a képviselőket, hogy az intézmény dolgozói 

munkájuk elismeréseként jutalomban részesültek július 1-jén. Igazából ez nem is jutalom, 
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hanem a munkájukat fizették ki. A településüzemeltető is kapott jutalmat, hiszen nagyon 

komolyan kivette a részét az idősek segítéséből, a bevásárlásokat végezte a járvány 

időszakában. 

 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a mellékletben szereplő 2019. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló átfogó értékelés fogadja el.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

29/2020. (VII. 9.) számú határozat 

A 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi  

feladatok ellátásról szóló átfogó értékelés 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mellékletben 

szereplő 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról 

szóló átfogó értékelés elfogadja. 

 

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a 

gyámhatóságnak. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal., a gyámhatóságnak történő megküldésre 

 

7. Napirendi pont 

    Polgármesteri beszámoló a két testületi ülés közötti időszakról. 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester –  A gazdasági helyzet alakulásával kapcsolatban tájékoztatta a 

képviselőket, hogy a Takarékban Zrt központja elköltözött Jászszentlászló községből. Ez 

nagyon komoly iparűzési adó kiesést eredményez a településnek.  

 

A gazdasági helyzet alakulásához kapcsolódik, hogy a Konyhán és az Alapszolgáltatási 

központ intézményeknél nagyon komoly mutatószám visszaesés volt a járvány miatt. Most 

már emelkednek a számok, egyre többen étkeznek a Konyhán, az Alapszolgáltatási 

központban is teljes a létszám. Az idősek nappali ellátása gyakorlatilag teljesen szünetelt, de a 

veszélyhelyzet feloldását követően ismét bejárhatnak az idősek. Azt végig kell gondolni, hogy 

a térítési díjakat felül kell vizsgálni. A következő Képviselő-testületi ülésen erről dönteni kell, 

mert az élelmiszer árak emelkednek, ami sajnos nem fog megállni. Felül kell vizsgálni a 

gyermekétkeztetés, a külső étkeztetés, a szociális étkeztetés és a bentlakásos otthon térítési 

díjait.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – több fórumon elhangzott, hogy az Önkormányzatok 

támogatása emelkedni fog, a normatíva emelkedését át kell tekinteni. Ki fogják számolni, 

hogy mit jelent a 2021 évben a normatíva emelés. Ez természetesen nem zárja ki annak a 

lehetőségét, hogy a térítési díjakhoz hozzá kell nyúlni, és emelésre lesz szükség.  
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Nagy András - polgármester – Tehát augusztusban döntenek a térítési díjak emeléséről, 

visszatérnek a kérdés megvitatására.  

 

Tájékoztatta a Képviselőket, hogy az ipari termelés nagyon visszaesett, ezért az ipari fa 

átvétele akadozik. Emiatt az Önkormányzat 10 millió forint tervezett bevétele nem fog 

teljesülni. A tűzifára van igény, de az ára visszaesett 35% mértékkel.  

 

Nagyon komoly helyzet alakult ki a járvány miatt, ami részben megtakarítást is 

eredményezett. Nem került megrendezésre a Falunap, nem készül el idén a játszótér, egy 

nagyon szerény augusztus 20-i ünnepség lesz. Az idősek napja megtartása a járványügyi 

helyzettől függ.  

 

Az Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében támogatásban részesült 25 millió forint 

a Kossuth utca burkolat felújítására, valamint 5 millió forint a Dózsa György utcai járda 

felújítására.  Az Önkormányzat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2020. 

pályázat keretében felújítani tervezi a Móra Ferenc utca és az Iskola utcát, sikeres pályázattól 

függ.  

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a TOP Bölcsőde építés közbeszerzési eljárás lezárult, a 

kivitelező a Re-Concret Kft. Az építkezés két hét múlva indul, és 2021 szeptembertől 

fogadják a gyermekeket.  

 

A bölcsőde épület alapkő letétele 2020. július 16-án lesz, melyre minden képviselőt szeretettel 

várnak.  

 

Fejlesztési tervek összeálltak a következő időszakra, amely tartalmazza: a piac felújítását, a 

régi napközi épület felújítását, belterületi utak felújítását, vízelvezetési fejlesztést, 

könyvtárépítést, Alapszolgáltatási központ bővítést, szolgálati lakás építést, termálkút 

hasznosítását, faluközpont fejlesztést, 4 tantermes iskola épület felújítását.  

 

Mészáros László – képviselő – Mit jelent a könyvtárépítés? 

 

Nagy András – polgármester – az új könyvtárépítés azt jelenti, hogy vagy egy teljesen új 

épület épül, vagy egy új épületszárny készül a művelődési háznál. Ez még nem alakult ki, egy 

kezdő gondolat. De ahhoz, hogy a Szent László Alapszolgáltatási Központot bővíteni 

lehessen, el kell költöztetni a könyvtárat. Ez biztos, de hogy milyen módon és hová, az még 

nem alakult ki.  

 

Ehhez kapcsolódik, hogy képviselők a kulturális szervező munkakör betöltését is sürgetik, 

tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet már megszűnt. Emiatt a bíráló bizottság ülésezését 

javasolja, hogy a pályázók közül ki tudják választani a legmegfelelőbb személyt. Az biztos, 

hogy a bizottság véleménye alapján fog a Képviselő-testület dönteni.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – Elmondta, hogy a Kulturális törvény alapján 2021. január 1-től 

közösségi színtérben legalább egy fő középfokú közművelődési szakképesítéssel, azaz 

szakképzettséggel rendelkező személyt kell foglalkoztatni. A pályázat elbírálásánál a 

képzettség a legfontosabb szempont. Dönthet úgy a bizottság, hogy senkit nem támogat. Ha 

végzettség nélkül vesznek fel valakit, az akkor azzal kezdi a munkát, hogy megszerzi a 

végzettséget, és nem lesz jelen az intézményben.  
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Mészáros László – képviselő – meg kell szerezni a végzettséget, ezért érti, de nem szeretné, 

hogy nyugdíj előtt álló személyt vennének fel, mert véleménye szerint hosszú távon kell 

gondolkodni. A fiatalokra is gondolni kell, nincs lehetőség, hogy kimozduljanak. A 

környékbeli településeken beindult a kulturális élet, csak nálunk nincs semmi. Szankon is volt 

már esemény, meg Kiskunmajsa is megtartja a Majsa napokat, csak itt nincs semmi.  

 

Nagy András – polgármester – ezt nem tudja teljesen elfogadni. Rendezvényeket, csak 500  

fő alatt lehet tartani. Ez tény, ez nem mérlegelés kérdése.  

 

Kérte a Képviselőket, hogy gondolják végig a településről készülő imázsfilmbe mi kerüljön 

be. Már érkeztek javaslatok az épített örökségről, természeti értékről, intézményekről, 

rendezvényekről.  

 

A Hivatal működésében számtalan változás következik be. Július 1-től elektronikus számlázás 

és elektronikus postakönyv került bevezetésre. Német Józsefné munkatárs nyugdíjba vonul, 

Urbán Lászlóné hamarosan nyugdíjba vonul. A munkakörét Rabiné Kovács Piroska veszi át, 

aki már a Hivatalban dolgozik. 2020. szeptember 1-től a Többcélú Kistérségi Társulás 

munkaszervezeti feladatait átveszi a Közös Hivatal egy fő kerül foglalkoztatásra 4 órás 

jogviszonyban.  Bezsenyi Anita fogja ellátni a TKT adminisztrációs feladatait, későbbiekben 

a Hivatal gazdálkodásán is szánnak neki feladatokat.  

 

Felhívta a képviselők figyelmét, hogy döntést hozhatnak a kitüntetett személyről, igaz ebben 

az évben elmaradt a Falunap. A kitüntetést át lehet adni akár a Mindenki Karácsonya 

ünnepség keretében. Már több név is felmerült. Kérte a Képviselő-testületet fontolják meg a 

kérdést és a következő ülésen visszatérnek a kérdésre.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat-hozatal 

nélkül tudomásul vette.  

  

8. Egyebek 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

  

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

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


