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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. 

szeptember 24-én 14 
00

 órakor megtartott soros, nyílt 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.  

 

Javasolja, hogy a Meghívón szereplő napirendet egészítsék ki 6. napirendi ponttal: 

6. Polgármesteri beszámoló a két testületi ülés közötti időszakról. 

 (Szóbeli előterjesztés) 

  Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét az alábbi tartalommal fogadja el: 

 

1.  „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

2. Jászszentlászló 22 hrsz. belterületi ingatlan megosztása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

3. Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  

 

4. Járda építési és felújítási pályázatok elbírálása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

5. Vakulya Nóra Jászszentlászló, Vasút u. 6. szám alatti lakos kérelme. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

6. Polgármesteri beszámoló a két testületi ülés közötti időszakról. 

(Szóbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

7. Egyebek 
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1.  Napirendi pont. 

„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való 

csatlakozásról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival a „Bursa Hungarica” 

Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról készült előterjesztést. Javasolja a 

határozat-tervezet elfogadását az előterjesztésben szereplő tartalommal és formában.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

41/2020. (IX.24.) számú határozat  

„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj 

 pályázathoz való csatlakozásról  

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi 

fordulójához. 

 

Az „A” típusú (két egymást követő tanulmányi félévre) és „B” típusú (hat 

egymást követő tanulmányi félévre) pályázati kiírás közzétételét elrendeli. 

Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2020. október 1. napja. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 5. napja. 

 

Felelős:    Nagy András polgármester 

Határidő: 2020. október 1.,Csatlakozási nyilatkozat beküldése 

                2020. november 5., Pályázatok benyújtása 

 

2. Napirendi pont. 

Jászszentlászló 22 hrsz. belterületi ingatlan megosztása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival a Jászszentlászló 22 

hrsz. belterületi ingatlan megosztása tárgyában készült előterjesztést. Javasolja az 

előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását. Kérdése, hogy miért az 

Önkormányzatot terheli az ingatlanbejegyzés költsége? 

 

Valentovics Beáta – jegyző - azért terheli, mert az Önkormányzat tulajdonában van a terület.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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42/2020. (IX. 24.) számú határozat 

Jászszentlászló 22 helyrajzi számú belterületi  

ingatlan megosztása 
 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló 22 helyrajzi számú 3.0371 ha.m
2
 területű kivett közterület 

megjelölésű belterületi ingatlan megosztásához hozzájárul, mely megosztást 

követően a Jászszentlászló 22/1. hrsz-ú 1.8506 ha.m
2
 területű kivett 

országos közút megjelölésű, Jászszentlászló 22/2. hrsz-ú 0.5669 ha.m
2
 

területű kivett közterület megjelölésű és Jászszentlászló 22/3. hrsz-ú  0.6196 

ha.m
2
 területű kivett közterület megjelölésű  ingatlanok keletkeznek. 

 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Jászszentlászló 22/1. hrsz-ú  

1.8506 ha.m
2
 területű kivett országos közút megjelölésű ingatlan a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (6) és 32. § (6) bekezdésére 

tekintettel a Magyar Állam tulajdonába kerüljön, és azt térítésmentesen 

átadja a Magyar Közút vagyonkezelésébe.  

 

A Jászszentlászló 22/2. hrsz-ú 0.5669 ha.m
2
 területű kivett közterület 

megjelölésű és Jászszentlászló 22/3. hrsz-ú 0.6196 ha.m
2
 területű kivett 

közterület megjelölésű ingatlanok Jászszentlászló Község Önkormányzat 

tulajdonában maradnak. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester, hogy a Jászszentlászló 

22/1. hrsz-ú  1.8506 ha.m
2
 területű kivett országos közút megjelölésű 

ingatlan átadás-átvételével kapcsolatban szükséges dokumentációkat és 

jognyilatkozatokat tegye meg, azokat írja alá. 

 

Az ingatlan- nyilvántartási bejegyzés költségeit az Önkormányzat viseli. 

  

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2020. október 30, értesítésre és dokumentumok aláírására 

 

3. Napirendi pont. 

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati lakás 

bérbeadása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival a Jászszentlászló, 

Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadásáról készült előterjesztést.  

 

Javasolja az előterjesztés alapján a bérlő kijelölését, a határozat-tervezet jóváhagyását.  
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Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

43/2020. (IX. 24.) számú határozat 

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38.  

szám alatti önkormányzati lakás  bérbeadása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. szám alatti 37 m 
2 

–es önkormányzati 

lakás bérlőjeként Pongrácz Réka Jászszentlászló, Pécsi u. 15. szám alatti 

lakost jelölje ki. 

 

A bérleti szerződés időtartama 2020. október 1. napjától 2021. szeptember 

30. napjáig. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. Napirendi pont. 

Járda építési és felújítási pályázatok elbírálása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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

felújítási pályázat anyagát. Támogatja Pongrácz Lajos Jászszentlászló, Pécsi u. 15. szám alatti 

lakos részére 60.000.-Ft járda felújítási támogatás megítélését. Képviselő-testület 

felhatalmazza polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

44/2020. (IX.24.) számú határozat 

Járda építési és felújítási pályázatok elbírálása 

 

H a t á r o z a t 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pongrácz Lajos 

Jászszentlászló, Pécsi u. 15. szám alatti lakos kérelmező járdafelújítását 

támogatja. A támogatás mértéke 60.000.-Ft, azaz Hatvan-ezer forint.  

A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzat 2020. évi 

költségvetését megállapító 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet Egyéb 
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Felhalmozási célú kiadások, Egyéb felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson kívülre előirányzata. 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékletben 

felsorolt személlyel a támogatási szerződést kösse meg.  

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2020. október 15., megállapodás megkötésére  

 

5. Napirendi pont. 

Vakulya Nóra Jászszentlászló, Vasút u. 6. szám alatti lakos kérelme. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival Vakulya Nóra 

Jászszentlászló, Vasút u. 6. szám alatti lakos kérelmét. Javasolja az előterjesztésben szereplő 

határozat-tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

45/2020. (IX.24.) számú határozat 

Vakulya Nóra Jászszentlászló, Vasút u. 6. 

szám alatti lakos kérelme 
 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vakulya 

Nóra Jászszentlászló, Vasút u. 6. szám alatti lakos kérelmét nem támogatja. 

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: 2020. október 15.,  a tájékoztatásra 

 

 

6. Napirendi pont. 

 Polgármesteri beszámoló a két testületi ülés közötti időszakról. 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Magyar Falu 

Program keretében a „Szolgálati lakás felújítása” pályázat benyújtásra került.   

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására jogcímen, Belterületi utak, 

járdák, hidak felújítása alcélon. 

 

A pályázat keretében megvalósul a Jászszentlászló, Iskola utca (Alkotmány utca és Móra 

Ferenc utca közötti szakasza) Móra Ferenc utca (Rákóczi utca és Iskola utca közötti szakasza) 

felújítása. A felújítás teljes költsége: 19.992.279.-Ft, az igényelt támogatás 12.994.981.-Ft, a 

pályázati saját erő mértéke 6.997.298.- Ft.  
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Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Szociális tűzifa pályázat keretében 146 erdei 

köbméter tűzifa támogatást nyert az Önkormányzat. A támogatás értéke 2.781.300 Ft.  

 

Magyar Falu Program keretében megvalósult a Kossuth utca burkolat felújítása, az elszámolás 

folyamatban van.  

 

A TOP Bölcsőde építés program keretében az új bölcsőde épület készültségi foka 25%. A 

beruházás befejezésének ideje 2021. május 31.  

 

Befejeződött a szüret. A leadott szőlő 146 q mennyiség volt, sajnos a költségek jöttek vissza. 

A permetezés költsége 700 e Ft, a kombájnozás 300 e Ft, a tárcsázást az Önkormányzat maga 

végzi. Amennyiben nem lenne közfoglalkoztatott program sajnos veszteséges lenne a 

szőlőművelés.  

 

Orvosi ügyeletről megbeszélést folytattak, ahol az érintett orvosokkal egyeztettek a Többcélú 

Kistérségi Társulás településeinek vezetői. 

 

Örömmel tájékoztatta a Képviselőket, hogy egy fogorvos hölgy érdeklődik a fogorvosi praxis 

iránt. Dr. Szabó Mónika a neve és egyeztettek a feladatellátásról. Megnézte a fogorvosi 

rendelőt és úgy nyilatkozott, hogy érdekli a dolog. Amennyiben sikerül megegyezni és 

szerződést kötni vele, 2021. január 1-től látja el a körzetet. Nyitott mindenre, a Szanki 

körzetet is vállalná, valamint helyettesítéséről tud gondoskodni. Nagyon bizakodik és reméli, 

hogy megoldódik a fogászati ellátás helyben.  

 

2020. október 23. ünnepséget a Parkban a szobornál tartják, egy nagyon rövid megemlékezés 

keretében.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

7. Napirendi pont.  

      Egyebek 

 

7/1  Közművelődési szakember pályázat elbírálás tárgyában Bíráló bizottság 

megválasztása. 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester – Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a közművelődési 

szakember pályázati kiírást közzétették. 2020. szeptember 30-ig lehet pályázatot beadni. A 

beérkezett pályázatokat Bíráló Bizottság értékeli, amely három főből áll. Javasolja, hogy 

Vadkerti-Tóth Rita a szakmailag kompetens, Mészáros László a helyi kulturális életért felelős 

egyik prominens személy a másik, illetve Sütőné Kővágó Margit a harmadik. Október 6-án 

nézi át a Bizottság a pályázati anyagokat szakmailag és október 13-án lenne a meghallgatás. 

Október 29-én a Testületi- ülésen lenne a döntés ebben a kérdésben. 

 

Mészáros László – képviselő – Szeretnék most ebből kimaradni, nem akarom vállalni.  

 

 

Nagy András – polgármester –Felkéri Mészáros László képviselő urat, hogy javasoljon 

valakit a bizottságba.  
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Mészáros László – képviselő – Tóthné Frank Anikó képviselőt javaslom.  

 

Tóthné Frank Anikó – képviselő – Meglep ez a felkérés, inkább a szociális területen vagyok 

otthon. Patyi Norbert alpolgármester van jelen a kulturális életben.  

 

Patyi Norbert – alpolgármester – Nem vállalja a bizottsági tagságot. Semmilyen személyes 

oka nincs, nagyon elfoglalt, sok munkája van, édesapja egészségi állapota miatt nagyon kevés 

szabadidővel rendelkezik.  

 

Nagy András – polgármester – Javasolja a bíráló bizottság elnöke Vadkerti Tóth Rita a 

Konecsni György Művelődési  Központ, Tájház és Városi Könyvtár igazgatója, a bizottság 

tagjai: Sütőné Kővágó Margit képviselő és Tóthné Frank Anikó képviselő legyenek.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

46/2020. (IX.24.) határozat 

Közművelődési szakember pályázat elbírálás tárgyában 

Bíráló bizottság megválasztása 

 

                      H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közművelődési 

szakember munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálására Bíráló 

bizottságot hoz létre. A bizottság elnöke Vadkerti Tóth Rita a Konecsni 

György Művelődési  Központ, Tájház és Városi Könyvtár igazgatója, a 

bizottság tagjai: Sütőné Kővágó Margit képviselő és Tóthné Frank Anikó 

képviselő. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal    

 

  

 7/2   Tájékoztatások. 

  (Szóbeli előterjesztés) 

 

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

2-án lesz az Idősek Napja. A Képviselő-testület tagjai 12-14 óra között viszik ki az ebédet az 

érintett lakosságnak. A kerek születésnaposokat és a házassági évfordulót ünneplő 

személyeket virággal köszöntik. Megköszönte a képviselők segítségét.  

 

Mészáros László – képviselő – Jó hír, hogy a Képviselő-testület és a Polgármester 

megszavazott a Helytörténeti Egyesületnek 8.620.281 Ft támogatást a Leader pályázat 

lebonyolítására. A pályázati támogatás 50%-át 4.312.337.-forintot költöttek az épület 

felújítására. Az Egyesület saját forrásból költött még 921.404.-forintot kőműves munkákra, 

vizes blokkra és festésre. Összesen 5.733.741.-forintot költöttek a Közösségi ház épületre. A 

nyílászárók visszakapták eredeti méretüket és stílusukat, új bejáratot kapott az épület. A jövő 

héten Vörös Tibor tervező felméri az épületet, elkészíti a terveket. Ezek alapján ajánlatot 

fognak kérni vállalkozótól a külső homlokzat felújítására. Tervük az, hogy az épület 
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visszakapja a század eleji formáját. Az ajánlat birtokában 2021 évben pályázatot tudnak 

benyújtani. Ezen kívül 1.587.758.-forint értékben 4 új hirdetőtáblát helyeztek el a község 

területén.   

 

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

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


