Jegyzőkönyv
Készült:

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus
11-én 14 00 órakor megtartott rendkívüli 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
Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott.

Nagy András - polgármester - köszöntötte a megjelenteket. Hat fő jelent meg, Tóthné Frank
Anikó bejelentette távolmaradását. A megjelenés 86%.
A rendkívüli ülés összehívására az alábbi napirendi pontok miatt van szükség, javasolja ezek
jóváhagyását:
1. Ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatala
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
2. A Jászszentlászló 356/3. hrsz-ú alatti ingatlan cseréje
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
3. Helytörténeti és Faluvédő Egyesület támogatási kérelme
(Szóbeli előterjesztés)
Előadó Nagy András polgármester
4. Czombos Csaba Tápboltja Kft kérelme
(Szóbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - a polgármester által javasolt napirendet jóváhagyta.
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1. Napirendi pont.
Ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatala
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – az írásbeli előterjesztést kézhez kapták a képviselők.
Javasolja, hogy a Jászszentlászló 1079/4 hrsz. 8881 négyzetméter belterületi beépítetlen
terület megosztását Képviselő-testület hagyja jóvá, az alábbiak szerint: Jászszentlászló
1079/5. hrsz-ú 1464 m2 területű beépítetlen terület és a Jászszentlászló 1079/6. hrsz-ú 7417
m2 területű beépítetlen terület kerül kialakításra. Az előterjesztéshez a változási vázrajzot is
mellékelték. Javasolja a határozat-tervezet előterjesztés szerinti tartalommal és formában
történő jóváhagyását.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
124/2016.(VIII. 11.) határozat
Jászszentlászló 1079/4 hrsz. terület megosztása
H a t á ro za t
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
jóváhagyja az Önkormányzat tulajdonában lévő 1079/4. hrsz-ú, 8881
m2 területű beépítetlen területnek a határozat mellékletét képező
változási vázrajz szerinti megosztását, mely szerint a Jászszentlászló
1079/5. hrsz-ú 1464 m2 területű beépítetlen terület és a Jászszentlászló
1079/6. hrsz-ú 7417 m2 területű beépítetlen terület kerül kialakításra.
Felhatalmazza a Polgármester az ingatlan-nyilvántartásban történő
átvezetésre.
Felelős: Nagy András polgármester, az ingatlan-nyilvántartásban
történő átvezetésre
Határidő: 2016. szeptember 30.
Nagy András - polgármester - Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
107/2016. (VI.23.) számú határozata alapján a Jászszentlászló 991. hrsz-ú alatti ingatlan
területből értékesített az Integrál-Group Kft. részére. A döntéssel egy időben kezdeményezte
az Önkormányzat a 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján telekalakítási –engedélyezési
eljárást a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Földhivatali
Osztályánál. Javasolja 991. hrsz-ú, 2.0371 ha m2 területű vásártér, erdő legelő területnek a
határozat mellékletét képező változási vázrajz szerinti megosztását , mely szerint a
Jászszentlászló 991/1. hrsz-ú 1.0166 ha m2 területű vásártér terület és a Jászszentlászló
991/2. hrsz-ú 1.0205 ha m2 területű erdő, legelő terület kerül kialakításra. Javasolja a
határozat-tervezet előterjesztés szerinti tartalommal és formában történő jóváhagyását
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
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125/2016.(VIII. 11.) határozat
Jászszentlászló 991 hrsz. terület megosztása
Határozat
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
jóváhagyja az Önkormányzat tulajdonában lévő 991. hrsz-ú, 2.0371
ha m2 területű vásártér, erdő legelő területnek a határozat mellékletét
képező változási vázrajz szerinti megosztását , mely szerint a
Jászszentlászló 991/1. hrsz-ú 1.0166 ha m2 területű vásártér terület és
a Jászszentlászló 991/2. hrsz-ú 1.0205 ha m2 területű erdő, legelő
terület kerül kialakításra.
Felhatalmazza a Polgármester az ingatlan-nyilvántartásban történő
átvezetésre.
Felelős: Nagy András polgármester, az ingatlan-nyilvántartásban
történő átvezetésre
Határidő: 2016. szeptember 30.
Nagy András - polgármester - Jászszentlászló Községi Önkormányzat kezdeményezte a
Jászszentlászló 501/1 hrsz-ú és 501/6. hrsz-ú ingatlanok telekalakítási – engedélyezési eljárást
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál
a 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. A két helyrajzi számú terület összevonásra
kerül, ennek alapján az egyesített terület a Jászszentlászló 501/6 hrsz. alatt 2164 négyzetméter
nagysággal kerül átvezetésre az ingatlan nyilvántartásban. Javasolja a határozat-tervezet
előterjesztés szerinti tartalommal és formában történő jóváhagyását.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
126/2016.(VIII. 11.) határozat
Jászszentlászló 501/1 501/6 hrsz. területek egyesítése
Határozat
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
jóváhagyja az Önkormányzat tulajdonában lévő 501/1. hrsz-ú 1076 m2
területű alapszolgáltatási központ területnek és a Jászszentlászló
501/6. hrsz-ú 1088 m2 területű alapszolgáltatási központ területnek a
határozat mellékletét képező változási vázrajz szerinti egyesítését,
mely szerint a Jászszentlászló 501/6. hrsz-ú 2164 m2 alapszolgáltatási
központ terület kerül kialakításra.
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Felhatalmazza a Polgármester az ingatlan-nyilvántartásban történő
átvezetésre
Felelős: Nagy András polgármester, az ingatlan-nyilvántartásban
történő átvezetésre
Határidő: 2016. szeptember 30.
2. Napirendi pont
A Jászszentlászló 356/3. hrsz-ú alatti ingatlan cseréje.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester - az írásbeli előterjesztés alapján javasolja, hogy a Képviselőtestület hagyja jóvá a 356/3 hrsz és a 356/4 hrsz területek értékkiegyenlítés nélküli cserjét a
Jászszentlászló Közmű Kft-vel. Javasolja a határozat-tervezet jóváhagyását.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
127/2016.(VIII. 11.) határozat
Jászszentlászló 356/3 hrsz. ingatlan cseréje
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
tulajdonát képező Jászszentlászló 356/3 hrsz. alatti 1873 m2 területű
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant értékkiegyenlítés
nélkül elcseréli a Jászszentlászló Közmű Beruházó Üzemeltető és
Szolgáltató Kft. tulajdonát képező Jászszentlászló 356/4. hrsz-ú alatti
1680 m2 területű kivett telephely megjelölésű ingatlanra.
A csereszerződés költségei az Önkormányzatot terheli.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester a csereszerződés
megkötésére.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
3. Napirendi pont
Helytörténeti és Faluvédő Egyesület támogatása.
Nagy András - polgármester - ismertette az Egyesület támogatási kérelmét. Az Egyesület
által tartós használatba adott Jászszentlászló, Rákóczi u. 20. szám alatti közösségi ház
kapujának felújítására kérnek 42.000.-Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatás megítélését.
A támogatás felhasználásáról számlával számolnak el, a támogatás felhasználásának
határideje 2016. december 31. A szerződés kötés határidejét 2016. augusztus 31. napjában
javasolja meghatározni. Javasolja a támogatás megítélését.
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Mészáros László - képviselő- bejelentette személyes érintettségét, nem vesz részt a határozattervezetről szóló szavazásban.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
128/2016.(VIII. 11.) határozat
Helytörténeti és Faluvédő Egyesület támogatása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helytörténeti
és Faluvédő Egyesület részére 42.000.-Ft támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi
költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet
”Működési célú támogatások áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Egyesület
vezetőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt támogatás
kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2016. augusztus 31., megállapodások megkötésére

5. Napirendi pont.
Czombos Csaba Tápboltja Kft kérelme.
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester - tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Alkotmány utca
burkolat felújításakor három gyalogos átkelőhelyet (zebrát) festettek fel az útburkolatra Dózsa
György utcán, Alkotmány utcán és a Kossuth utcán. A gyalogosátkelő helyeket jó szándékkal,
baleset megelőzés céljából festették fel. A Czombos Csaba Tápboltja Kft üzlet tulajdonosa és
üzemeltetője Czombos Csaba kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. Kérelmében
előadta, hogy a zebra elhelyezése, melyben kifogásolta a gyalogosátkelő hely kialakítását, és
kérte
annak
megszüntetését.
Javasolja, hogy Képviselő-testület Czombos Csaba kérelmének megfelelően szüntesse meg a
gyalogos átkelőhelyeket.

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
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129/2016.(VIII. 11.) határozat
Czombos Csaba Tápboltja Kft
beadványa
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Czombos
Csaba beadványát megtárgyalta.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kialakított
gyalogátkelőhelyek megszüntetése érdekében tegye meg a szükséges
lépéseket.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal.
Nagy András - polgármester - felhatalmazást kér a Képviselő-testülettől, hogy a
Jászszentlászló Alkotmány és Kossuth utcák kereszteződésében a gyalogos átkelőhely
engedélyezéséhez szükséges eljárást megkezdhesse.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
130/2016.(VIII. 11.) határozat
Gyalogátkelőhelyek engedélyeztetése
Határozat
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Jászszentlászló Alkotmány és
Kossuth utcák kereszteződésében a gyalogos átkelőhely
engedélyezéséhez szükséges eljárást elindítsa.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal.
Nagy András polgármester a rendkívüli ülést berekesztette.

K. m. f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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