JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek, 2018. november 15én 17 00 órai kezdettel megtartott Közmeghallgatásról.
Ülés helye: Jászszentlászló Arany János Művelődési ház nagyterem.
J e l e n v a n n a k:
Nagy András
Patyi Norbert
Hajagos-Tóth István
Dr. Hajagos-Tóth Sándor
Mészáros László
Sütőné Kővágó Margit
Tóthné Frank Anikó
Meghívott:
Balázs-Tóth Emma
Bera Zoltán
Birtalan Róbert r. százados
Herédi Szabó Lajos Csaba
Csuri Ferencné
Péntek Rita
Puskás Jenő
Révész Csaba Róbert
Valentovics Beáta

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Élelmezésvezető Konyha
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kiskunmajsa Rendőrőrs
Településüzemeltető
Szent László Óvoda és Bölcsőde intézményvezető
Szent László Alapszolgáltatási Központ
intézményvezető
Csongrádi Víz és Komm. Kft.
Nemzeti Közművek Áramszolgáltató Zrt
jegyző

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az ülés napirendjét az alábbiakban fogadta el:

1.

Közmeghallgatás
(Szóbeli előterjesztés)

Nagy András
polgármester

1. Napirendi pont
Közmeghallgatás
Nagy András – polgármester – köszöntötte a megjelent vendégeket, képviselőket,
valamennyi érdeklődőt, jászszentlászlói lakost. A Képviselő-testület megjelenése 100%-os.
Az előadás teljes anyaga a jegyzőkönyv mellékletében szerepel.
Nagy András – polgármester – az írásban feltett kérdésekre válaszolt.
Kérdés: Ivővíz minősége nem megfelelő, hasfájást okoz a fogyasztása.
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Válasz: Az ivóvíz hálózat üzemeltetője szigorú szabályok szerint működteti a rendszert. Az
ivóvíz minőségét folyamatosan ellenőrzik, erről jegyzőkönyvek készülnek. A jegyzőkönyvek
tanúsága szerint az ivóvíz minősége jó.
Kérdés: Fogorvos miatt el kell utazni Kiskunfélegyházára.
Válasz: Az Önkormányzat folyamatosan keresi annak lehetőségét, hogy helyben dolgozó
fogorvossal biztosítsa az alapellátást. Folyamatosan keresnek olyan szakembert, aki a
településen rendel. Jelenleg valóban feladatellátási szerződéssel Kiskunfélegyházán
biztosítják a fogászati alapellátást. A szolgáltatás minőségére nincs semmi kifogás, egy kis
kellemetlenség az utazásból adódik.
Kérdés: A Bagi bolt előtt lévő szelektív hulladéksziget mellett szeméttelep létesült. Miért nem
tesznek valamit a polgárőrök?
Válasz: Valóban komoly probléma a szelektív hulladéksziget mellett kialakult helyzet. A
polgárőrök sokat dolgoznak, sajnos a létszámuk nagyon alacsony. Az Önkormányzat mindent
elkövet a helyzet megoldására, az illegális hulladéklerakás megszüntetése érdekében.
Kérdés: A sárga fedeles kukákat miért nem viszik el hetente? Gondot okoz a faluban a
szemétégetés, és sok elhanyagolt porta van. A játszótéren a játékok tönkrementek, felújításuk
szükséges lenne.
Válasz: Az FBHNP szolgáltató kéthetente ürití a sárga fedeles szemétgyűjtő edényeket. A
szolgáltatás minősége jó. A szolgáltató vállalása alapján a lomtalanítás is működik, akinek
nincs hátraléka, évente két alkalommal a saját házától elszállítják a lom hulladékot. Ezt a
szolgáltatást telefonon kell kérni. Szemetet valóban nem lehet égetni, a kerti száraz hulladék
és avar égetése megengedett, bizonyos időszakban, de a háztartási szemetet valóban nem lehet
elégetni. Az Önkormányzat segítséget nyújt az idős ingatlan tulajdonosoknak, akik nem
tudják a portáikat művelni. Az Önkormányzat alkalmazottai – minimális munkadíj ellenében
– levágják a füvet. A játszótérrel kapcsolatos észrevételre válaszolva, egy asztalos vállalkozót
felkér, hogy javítsa ki a hibás elemeket, alkatrészeket a játszótereken. Sajnos a fajátékok nem
bírják az időjárás viszontagságait, elkorhadnak, száradnak. Figyelni fognak a karbantartásra.
Kérdés: A településen működő szociális otthonból miért mennek el folyamatosan a
munkavállalók? Miért nem helybéli személyek dolgoznak ott elsősorban? Miért nem bővítik
az intézményt?
Válasz: A szociális ágazat ma nagyon nehéz helyzetben van, folyamatos munkaerőhiánnyal
küzdenek az intézmények. A munka nehéz, a fizetés alacsony. Aki elment az intézményből,
az mind önszántából távozott, valószínűleg jobb lehetőséget kapott. Az új munkavállalók
kiválasztása mindig szakmai szempontok szerint, pályáztatás útján történik.
Az
Önkormányzat folyamatosan keresi annak a lehetőségét, hogy bővítse az intézményt,
pályázati lehetőség esetén.
Kérdés: Mi a helyzet a fúrt kutakkal? Be kell jelenteni a kutakat?
Válasz: A fúrt és ásott kutakat be kell jelenteni a helyi jegyzőnél, a jogszabályban
meghosszabbítják a határidőt 2020. december 31. napjára. Konkrét ismeretek birtokában
tájékoztatni fogják a lakosságot a teendőkről.
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Kérdés: Az üres házakat ki figyeli? A Vasút utcában lévő üres háznál a cserép lóg a járda
fölött, ami életveszélyes, gyalogosokra eshet.
Válasz: Megkéri a település üzemeltetőt, hogy nézze meg az ingatlan, amelyre a jelzés
érkezett, és elhárítják az életveszélyt.
Seres Lajos – Örömmel hallgatta a polgármester beszámolójában a vízvisszatartásról és a
csapadékvíz elvezető rendszer kiépítéséről és felújításáról szóló részt. A vízgazdálkodás
nagyon fontos. Gratulál a polgármesternek az elvégzett munkákhoz, sok fejlesztést hajtanak
végre.
Nagy András – polgármester – megköszönte a hozzászólást.
Bezsenyi László - Az ABC előtt sok galamb van, ami a bejárathoz piszkít. Ez nem
egészséges dolog.
Nagy András polgármester – Az Önkormányzat is küszködik a galambokkal, mert a
piaccsarnok padlásán is fészkelnek. Ezért most egy madárhálót helyeznek el, amivel
megakadályozzák, hogy ott a piaci árusok feje felett fészkeljenek. Már egyeztettek az ÁFÉSZ
vezetőségével, az ABC padlását is lezárják, hogy ne tudjanak ott fészkelni a galambok.
Szécsényi György – A dűlőút melletti erdő tisztításakor, kitermelésekor sokszor a dűlőúton
sarangolnak a munkások. Nehéz gépkocsival elmenni mellettük, sokszor rá kell menni a
vetésekre. Erre figyeljenek oda a jövőben.
Nagy András - polgármester – Az Önkormányzat folyamatosan dolgozik a dűlőutak
karbantartásán. Valóban sok gondot okoz, hogy teherautók járnak az utakon, ezzel a kisautók
eljárása sokkal nehezebb. A nagysúlyú teherkocsik gyorsan tönkreteszik a földutat, nehéz a
karbantartás megszervezése. Nyáron a hőség és a szárazság okoz gondot, télen a hó és a sár.
Újvári Antal -. A közösségi ház melletti üres területen kellene bővíteni az épületet. Nagy
igény van a kiállító teremre, ahol a helytörténeti gyűjtemény bemutatható lesz. Jó lenne egy
társalgó is, ahol a civil szervezetek találkozhatnak.
Nagy András - polgármester – A tervek között szerepel a bővítés is, pályázat esetén lesz
lehetőség a közösségi ház felújítására, bővítésére.
Nagy András polgármester mivel több hozzászólás nem volt, megköszönte a megjelenést, és a
közmeghallgatás berekesztette.
K. m. f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta

jegyző
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