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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. 

augusztus 12-én 14 
00

 órakor megtartott soros, nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  Nagy András polgármester 

 Patyi Norbert alpolgármester 

 Hajagos-Tóth István 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, 86%-os megjelenés. Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselő 

távolmaradását bejelentette.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

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

 

1. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

2. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás 2019. évi működéséről. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  

 

3. Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása (2021-2035) 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

4. Járda építési és felújítási pályázat elbírálása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  

 

5. Kiskunmajsai Mentőállomás támogatási kérelme.  

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

6. Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatási igényléséhez önerő biztosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 
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7. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2020. (……..) 

önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

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

önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjáról  szóló 9/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

9. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének 

módosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

10. Jászszentlászló Község Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 5/2020. 

(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ./2020 (…..) önkormányzati 

rendelet-tervezet jóváhagyása.  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

11. Tájékoztató a kulturális intézményekben foglalkoztatottak jogviszonyának 

átalakulásáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Valentovics Beáta jegyző 

 

12. Polgármesteri beszámoló a két testületi ülés közötti időszakról. 

(Szóbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

13. Egyebek 

 

1. Napirendi pont.  

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 

módosításáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival a Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést. A munkaszervezeti 

feladatokat 2020. szeptember 1-től a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal látja el, a 

módosításra ezért van szükség. Egy fő napi négy órában látja el a TKT adminisztrációs 

feladatait.  Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – minősített többséggel az alábbi határozatot hozta: 
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31/2020.(VIII. 12.) számú határozat 

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodás módosításáról 

 

 

H a t á r o z a t 
 

1. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 

módosítását 2020. szeptember 1. napi hatállyal az alábbiak szerint hagyja 

jóvá: 

 

Általános rendelkezések 

            1.) Levelezési címe: 6133 Jászszentlászló, Dózsa György utca 8. 

4. Cím 

A Társulás munkaszervezete 

 

A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el 

(továbbiakban munkaszervezet).  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási 

Megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

2. Napirendi pont 

Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről szóló 

beszámolót. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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32/2020.(VIII. 12.) számú határozat 

Beszámoló a Homokhátsági Regionális  

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  

Társulás 2019. évi működéséről 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Homokhátsági 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi 

működéséről szóló beszámolót tudomásul vette. 

 

Felelős: Nagy András polgármester              

Határidő: folyamatos             

 

3. Napirendi pont 

Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása (2021-2035) 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival a Kiskunsági Vízi-

közmű Szolgáltató Kft által elkészített gördülő fejlesztési tervet, amely 2021 – 2035 időszakra 

vonatkozik. Javasolja a gördülő fejlesztési terv jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

33/2020. (VIII. 12.) számú határozat 

Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása 

 

              

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kiskunsági 

Víziközmű-Szolgáltató Kft által összeállított 2021- 2035 időszakra 

vonatkozó gördülő fejlesztési tervet jóváhagyja. 

 

 Határidő: Azonnal. 

 Felelős:   Nagy András polgármester 

 

4. Napirendi pont 

Járda építési és felújítási pályázat elbírálása. 

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival a járda építési és 

felújítási pályázat előterjesztést. Egy fő nyújtott be járda felújítási támogatás iránti kérelmet. 

Támogatja Szekeres Istvánné, Jászszentlászló, Vasút u. 37. szám alatti lakos részére 80.000.-

Ft járda felújítási támogatás biztosítását.  

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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34/2020. (VIII.12.) számú határozat 

Járda építési és felújítási pályázat elbírálása 
 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szekeres 

Istvánné Jászszentlászló, Vasút u. 37. szám alatti lakos részére 80.000.-Ft 

azaz Nyolcvan-ezer forint  járda felújítási támogatást biztosít. 

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzat 2020. évi 

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

Felhalmozási célú kiadások, Egyéb felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson kívülre előirányzata. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatottal a 

támogatási szerződést kösse meg.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31., megállapodások megkötésére  

 

5. Napirendi pont 

 Kiskunmajsai Mentőállomás támogatási kérelme 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

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

Mentőállomás támogatási kérelmét. Kérte a képviselőket tegyenek javaslatot a támogatás 

mértékére.  

 

Tóthné Frank Anikó – képviselő – javasolja, hogy a Kiskunmajsai Mentőállomás részére 

50.000.-Ft támogatást biztosítsanak. Az eszköz, amit vásárolnak ebből a támogatásból, itt 

marad a kiskunmajsai mentőállomáson.  

 

Nagy András - polgármester – egyetért a képviselő asszony által javasolt összeggel. 

Javasolja, hogy a Kiskunmajsai Mentőállomás felszereltségének javítására 50.000.-Ft 

támogatást biztosítson az Önkormányzat.  
                                                           

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

35/2020. (VIII. 12.) határozat  

Kiskunmajsai Mentőállomás támogatási kérelme 
 

H a t á r o z a t  

 

A. Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az  

Országos Mentőszolgálat Alapítvány  (1182 Budapest Királyhágó u. 70. 

adószám:18252831-2-43) részére a Kiskunmajsai Mentőállomás 



6 
 

felszereltségnek biztosítása céljából  50.000.-Ft azaz Ötven-ezer forint 

támogatást biztosít 

 

A támogatás fedezete Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2020. évi 

költségvetését megállapító 5/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet 

Általános tartalék előirányzata.   

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a támogatási megállapodás aláírására 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30., támogatási megállapodás megkötésére  

 

6. Napirendi pont 

Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatási igényléséhez önerő 

biztosítása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival a szociális célú 

tüzelőanyag vásárlás támogatási igényléséhez az önerő biztosításáról készült előterjesztést. 

Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

36/2020. (VIII. 12.) számú határozat 

 „Szociális célú tüzelőanyag vásárlás”  

támogatás igényléséhez önerő biztosítása  

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 

3. melléklet 1.8 pont szerint a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására támogatási kérelmet 

nyújt be 224 erdei m
3
 mennyiségű kemény lombos fafajta beszerzésére.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, 

hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőktől ellenszolgáltatást nem 

kér.  

 

A kérelem benyújtásához szükséges 1.000.- Ft/erdei m
3
+áfa, azaz 

mindösszesen 284.480,-Ft önerőt a Jászszentlászló Község Önkormányzata 

2020. évi költségvetése – Általános tartalék előirányzata terhére biztosítja. 

  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázati 

dokumentáció benyújtásával.  

 

Felelős: Nagy András polgármester  

             Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: Azonnal  
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7. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2020. (……..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról 

szóló 6/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

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

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 

6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet. Az emelés 

mértéke 5% mértékkel került meghatározásra, ami nagyon méltányos. Az élelmiszer árak 

rendkívüli mértékben emelkednek, ezért szükség van az emelésre. Javasolja az 

előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

8/2020. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete  

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési 

díjakról  szóló 6/2017.(II.24.)  önkormányzati rendelet módosításáról. 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

8. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2020.(…....) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások térítési díjáról  szóló 9/2019. (IV.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Nagy András - polgármester – ismertette Képviselő-testület tajgaival a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 9/2019. (IV. 25.) önkormányzat 

rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet anyagát. Az előterjesztés tartalmaz 

önköltségszámítást, ami bemutatja a rendelet-módosítás indokoltságát. Javasolja az 

előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

9/2020. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról szóló 9/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
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9. Napirendi pont 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 

költségvetésének módosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

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

Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést. 

Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.  

 

Sütőné Kővágó Margit – pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke – a Jászszentlászlói 

Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi és kiadási főösszege 79.212 e Ft, ami a 

februári elfogadás óta 5 973 e Ft, a májusi költségvetés módosítás óta 2.073 e Ft emelkedést 

jelent. A kiadási oldalon a bérek emelkedése figyelhető meg 2.594 e Ft összeggel. Ehhez 

szorosan kapcsolódik a járulékok emelkedés 423 e Ft-tal, a beruházások előirányzata 

emelkedett 114 e Ft összeggel. A dologi kiadások előirányzata csökkent 1.058 e Ft-tal. A 

bevételi oldalon a működési bevételek előirányzata és a pénzmaradvány igénybevétele nem 

változott. Az irányító szervtől kapott támogatás előirányzata 2.073 e Ft összeggel emelkedett.  

Az előterjesztés megfelelően előkészített anyag, támogatja annak jóváhagyását.   

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – minősített többséggel az alábbi határozatot hozta: 

 

37/2020. (VIII.12.) számú határozat 

a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2020. évi költségvetésének módosítására 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 

megállapító 8/2020.(II.27.) határozat 2. pontját az alábbiak szerint 

módosítja. 

 

1.)Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 

 

79.212.000.- Ft- bevételi és kiadási főösszeggel 

 

állapítja meg, melyből a 

  

Költségvetési bevételek előirányzata 

- működési bevételek                                                          855.000.- Ft 

 

Finanszírozási bevételek előirányzata 

 - irányító szervi támogatás                                             74.532.000.- Ft

  

 - előző év költségvetési maradványának igénybevétele   3.825.000.- Ft

   

Költségvetési kiadások előirányzata 
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- személyi juttatások 56.832.000.- Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 10.227.000.- Ft 

- dologi kiadások 11.577.000.- Ft 

- beruházások 576.000.- Ft 

 

Határidő: 2020. december 31.  

Felelősök: Nagy András polgármester 

                 Valentovics Beáta jegyző 

 

10. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzat 2020. évi költségvetését 

megállapító 5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

(Írásbeli előterjesztés) 

Nagy András - polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival az Önkormányzat 

2020. évi költségvetését megállapító 5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló rendelet-tervezet anyagát.  

 

Sütőné Kővágó Margit – pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke – az Önkormányzat 

költségvetési főösszege a februári rendeletalkotás óta 156.325 e Ft-tal, a május havi módosítás 

óta 43.061 e Ft-tal emelkedik. Ennek alapján a bevételi és kiadási főösszeg 747.519 e Ft. Az 

elmúlt időszakban nem egy normál időszak telt el, a járvány nagyban megnehezítette az 

Önkormányzat helyzetét. A normatív támogatás csökkent, tekintettel arra, hogy az idősek 

otthonában, a haláleset miatt megüresedő helyeket nem lehetett feltölteni, ez a normatíva 

csökkenését vonja maga után. A bölcsődei ellátásnál is csökken a normatív állami támogatás 

mértéke. A bevételeknél plusz bevétel Szank Község hozzájárulása 1.500 e Ft-tal. 

Felhalmozási bevétel, a Magyar Falu Program keretében 24.845 e Ft támogatást nyert az 

Önkormányzat a Kossuth utca burkolat felújításra, valamint 4.500 e Ft-ot a Dózsa György 

utca járda felújítás anyagköltségre.  

 

Nagy András - polgármester – A rendelet-módosítás tükrözi a bevétel kiesést, ami a 

konyhánál és a Szent László Alapszolgáltatási Központnál tapasztalható, hiszen a járvány 

veszély miatt a megüresedő helyekre nem lehetett új lakót felvenni egy ideig. Emiatt a 

normatíva is csökkent. Sajnos a működési bevételek csökkenése megfigyelhető. Az 

Önkormányzatnak továbbra is van lehetősége fejlesztési forrásokra pályázni, amivel élnek is. 

A közhatalmi bevételek csökkenése tapasztalható, elvonták a gépjármű adót, valamint az 

iparűzési adónál komoly engedményeket adnak, ami maga után vonja az Önkormányzat 

bevételkiesését. Az Önkormányzat saját bevételei csökkenése várható, sajnos a betervezett 

faeladás nem fog realizálódni. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.   

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotta:  
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

10/2020. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

11. Napirendi pont 

Tájékoztató a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 

jogviszonyának átalakulásáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Nagy András - polgármester – átadta a szót Valentovics Beáta jegyzőnek.  

 

Valentovics Beáta – jegyző - ismertette a kulturális intézményekben foglalkoztatott 

személyek jogviszonyának átalakulásáról szóló tájékoztatót.  

 

Nagy András – polgármester – Jászszentlászló Község Önkormányzata pályázatot hirdetett 

közösség szervező munkakör betöltésére. 2020. augusztus 5-én a Bíráló Bizottság 

meghallgatta a pályázókat, a kulturális szervező munkakör betöltése tárgyában. Kérte 

Mészáros László elnököt tájékoztassa a képviselőket.  

 

Mészáros László – képviselő – valóban megtörtént a meghallgatás. Két főt hívtak meg, egy 

fő Toldi Csaba jött el a beszélgetésre. Valóban nincs megfelelő irányú végzettsége, de agilis, a 

pályázatok terén otthon van. Valóban nincs meg a szakmai képesítése, de egyeztetett a 

Nemzeti Művelődési Intézet munkatársával, aki arról tájékoztatta, hogy az ősz folyamán 

indulnak képzések. A munkakört be lehet tölteni úgy is, hogy beiratkozik jelölt és úgy kezdi 

meg a munkát, január 1-jén nem büntetéssel kezdik, ha ellenőriznek is. A végzettség 

megszerzése fél év, amennyiben középfokú végzettséget szerez.  

 

Nagy András – polgármester – amikor az írásos pályázatok beérkeztek, akkor látták, hogy 

két főnek volt meg a megfelelő képesítése. Sajnos továbbra sincs rendezvény, és úgy tűnik 

nem is lehet tartani az ősz folyamán sem 500 fő feletti rendezvényt. Azt javasolja, hogy 

közösség szervezői pályázati eljárást nyilvánítsák eredménytelennek, és egy új pályázati 

eljárást indítsanak. 2020. szeptember hónapban új pályázati kiírást tegyen közzé az 

Önkormányzat, amire jelentkezni szeptember végéig lehessen. A bizottság 2020. október 15-

ig meghallgatást tart, majd a javaslata alapján a Képviselő-testület az október havi Képviselő-

testületi ülésen dönt a kérdésben. A bizottság tagjait a szeptemberi Képviselő-testületi ülésen 

jelölik ki.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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38/2020. (VIII.12.) számú határozat 

Közösségszervező munkakör  

betöltésére kiírt pályázatról döntés 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

közösségszervező munkakör betöltésére kiírt pályázati eljárást 

eredménytelennek nyilvánítja.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Nagy András polgármester 

 

12. Napirendi pont 

    Polgármesteri beszámoló a két testületi ülés közötti időszakról. 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 12/1 Tájékoztatások. 

 

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

végén lévő utcaszakasz, ami összeköti a Platán utcát a Petőfi utcával a térképen nem létezik. 

A probléma megoldása folyamatban van, mérnök megkezdte az utca felmérését, majd a 

térképeken is feltüntetik. Jelenleg ez egy telekként van nyilvántartva, ami az Önkormányzat 

tulajdonában van.  

 

Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Magyar Telekom optikai kábel telepítése 

megkezdődött. A fejlesztés eredményeként sokkal jobb TV és Internet szolgáltatás lesz a 

faluban.  

 

2020. augusztus 22-én a Lakitelek Tanyakollégium résztvevői érkeznek Jászszentlászlóra. 

Hajagos-Tóth István képviselő segítségét kérte, hogy vigye körbe a fiatal építészeket a 

tanyavilágban.  

 

Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy nagyon sok gond van a szennyvíztisztító telep 

üzemeltetésével. Egyrészt a települések kinőtték a jelenlegi szennyvíztisztító telepet, másik ok 

pedig a gondatlan üzemeltetés. Sajnos az iszap kitakarítására nem fordítanak megfelelő 

figyelmet, ezért sokszor az iszap visszafolyik a még tisztítatlan szennyvíz medencébe, ezzel 

gyakorlatilag az egész rendszer bedugul. A tisztítatlan szennyvíz folyik a Dong – éri - 

főcsatornába,  ami nagyon komoly környezetszennyezési kockázatot hordoz. Emiatt a 

Katasztrófavédőknél bejelentést tett egy szomszédos tanya tulajdonosa, amit ki is vizsgáltak. 

Reméli, hogy ez is segít abban, hogy a kialakult helyzetet orvosolják. A helyzet akkor fog 

véglegesen megoldódni, ha egy új szennyvíztisztító telepet építenek. Az agglomerációs 

átsorolás már megtörtént.  

 

A rendezvényekről annyit kívánt elmondani, hogy az Augusztus 20. napi ünnepség nagyon 

szerény keretek között kerül megrendezésre. Az Idősek Napja valószínűleg másképp lesz 

megünnepelve, tekintettel arra, hogy a legveszélyeztetettebb korosztályt nem hívhatják össze 

egy zárt térbe. Az intézmények dolgozóinak és a képviselők bevonásával azt tervezik, hogy 

kihordják az érintett személyeknek a pörköltet, ezzel kedveskednek az időseknek. A házassági 

évfordulót ünneplőket és a település legidősebb férfi és nő lakosát szintén fel fogja köszönteni 

a Polgármester a saját otthonukban.  
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A „Gyermekélelmezési konyha és étkező energetikai felújítása” TOP-3.2.1-15-BK1-2016-

00030 azonosító számú projektzáró helyszínei ellenőrzése befejeződött. A dokumentumok 

áttekintésekor a Magyar Államkincstár mindent rendben talált. A műszaki ellenőrzésnél 

találtak néhány apróbb hiányosságot, ami orvosolható.  

 

Az Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében 24.845 e Ft támogatást nyert a Kossuth 

utca burkolat felújításra, valamint 4.500 e Ft-ot a Dózsa György utca járda felújítás 

anyagköltségre. A Kossuth utca felújítása már el is készült, az elszámolást hamarosan 

megkezdik.  

 

Szintén a Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújtanak be szolgálati lakás felújítása 

jogcímen. A Marosvölgyi házat kívánja felújítani, és kialakítani egy szolgálati lakást. A forrás 

21 millió Ft, amire pályázatot nyújt be az Önkormányzat.  

 

A TOP program keretében megkezdődött a bölcsőde épület építése. Az alapozás megtörtént, 

már a falazás folyik. Nagy hangsúlyt fektetnek az építkezés folyamán arra, hogy minden 

munkafolyamat után a megfelelő várakozási idő elteljen a következő munka megkezdéséig. 

Ez nagyon fontos, hogy később ne legyen probléma az épület szerkezetével. 

  

Örvendetes hír, hogy nemcsak a bölcsődés és óvodás gyermekek száma emelkedik, hanem 

ebből következően az iskolás gyermekek száma is. A TOP pályázat keretében tervezik az 

iskola 4 tantermes épületénél egy új szint kialakítását, a tetőtér beépítését. Az épület 

szerkezetileg alkalmas erre, és szükség lesz a két plusz tanteremre. Tehát nemcsak energetikai 

felújításra pályáznak, hanem bővítésre is.  

 

 12/2 Szent László Pékség Kft telekvásárlási kérelme.  

 

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

Pékség Kft telekvásárlási kérelmet nyújtott be, melyben meg kívánja vásárolni a 

Jászszentlászló, belterület 509 hrsz, Marosvölgyi házhoz tartozó telket. A területen egy  linzer 

sütemény sütő és csomagoló üzemet akarnak létesíteni. Több területet és Önkormányzati 

telket is megmutatott nekik, a Táncsics utcai telkeket, a Fagyasztóház Kft-vel szemben lévő 

Rákóczi utcai telkeket, valamint a Petőfi utca végén lévő telket is.  

 

Patyi Norbert – alpolgármester – véleménye szerint ez a terület parkolónak is hasznos 

lenne, egyszer már beszéltek róla, hogy az iskolának szüksége van parkolóra.  

 

Nagy András - polgármester – Teljesen igaza van alpolgármester úrnak, ez a terület parkoló 

kialakítására is alkalmas.  Első lépésként meg kellene osztani a telket, de véleménye szerint 

sem szerencsés, ha ott építenek még egy üzemet. A gépkocsi forgalom tovább nő, ott van az 

Idősek otthona, a könyvtár, az iskola.  

 

Tóthné Frank Anikó – képviselő – nem lenne szerencsés azt a telket odaadni a pékségnek. 

Még nem tudják milyen iskolához kapcsolódó fejlesztési célra lesz ott szükség területre. A 

régi pékség épülete is eladó, az megfelelő lenne egy kis üzemnek.  

 

Nagy András - polgármester – Javasolja, hogy foglalják határozatba, hogy Jászszentlászló 

Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jászszentlászló, Hunyadi u. 1. számú 

lakóházhoz tartozó, 509 hrsz. alatt található területet nem kívánja értékesíteni a Szent László 

Pékség Kft részére.  
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Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

39/2020. (VIII.12.) számú határozat 

Szent László Pékség Kft telekvásárlási kérelme 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent 

László Pékség Kft (6133 Jászszentlászló, Hunyadi u. 2/a) részére a 

Jászszentlászló, Hunyadi u. 1. szám belterület. 509 hrsz. területet nem 

értékesíti.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szent László 

Pékség Kft képviselőjével területvásárlás ügyében tárgyalásokat folytasson.   

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

13. Napirendi pont 

Egyebek 

  

 

  

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

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


