Jegyzőkönyv
Készült:

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május
26-án 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
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.

1. Napirendi pont
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázat
hiánypótlásának benyújtása.
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - Képviselő-testület 2017. május 4-én döntött az
Önkormányzati étkeztetési fejlesztés támogatása pályázat benyújtásáról. A Magyar
Államkincstár hiánypótlási eljárásban előírta, hogy a határozatban pontosan meg kell jelölni a
fejlesztéssel érintett célt, ingatlant, pontos címmel, helyrajzi számmal. A határozatban és az
árajánlatban külön meg kell jelölni a konyha részre eső fejlesztést, és az ebédlő részre eső
fejlesztést. Ezért javasolja a 106/2017. (V. 4.) határozat visszavonását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
118/2017. (V. 26.) határozat
106/2017. (V. 4.) határozat visszavonása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat
106/2017. (V. 4.) határozatát visszavonja.

Képviselő-testülete

a

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal.
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Nagy András – polgármester - Képviselő-testület 2017. május 4-én döntött az
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat ütemezése és finanszírozása
tárgyában.. A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága hiánypótlási
eljárásban kérte a határozat kijavítását. Ezért javasolja a 107/2017. (V. 4.) határozat
visszavonását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
119/2017. (V. 26.) határozat
107/2017. (V. 4.) határozat visszavonása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat
107/2017. (V. 4.) határozatát visszavonja.

Képviselő-testülete

a

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal.
Nagy András – polgármester - ismertette Képviselő-testület tagjaival, hogy az
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázatra hiánypótlás érkezett. A
hiánypótlás alapján az árajánlatokat külön konyha és külön ebédlő vonatkozásában kell
bekérni. Az árajánlat megérkezett, ennek alapján az alábbi határozati javaslatot terjeszti a
Képviselő-testület tagjai elé:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének II.6. pont
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be a pályázati kiírás
c.) az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújítása, fejlesztése,
akadálymentesítése,
d.) az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítése, felújítása,
akadálymentesítéssel, új étkező étterem kialakítása alcélon.
A fejlesztés keretében megvalósul (514 hrsz.) 6133 Jászszentlászló, Vörösmarty u. 1. szám
alatti Élelmezési konyha felújítása az alábbiak szerint:
- konyha infrastruktúrális felújítása, fejlesztése, akadálymentesítése építési beruházási tétel
bruttó értéke
9.130.621.-Ft
- konyha eszközbeszerzés bruttó értéke
2.739.390.-Ft
Konyha összesen:
11.870.011.-Ft
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- étkező, étterem kapacitásbővítése, felújítása, akadálymentesítése építési beruházási tétel
bruttó értéke:
9.230.680.-Ft
Étkező, étterem összesen:
9.230.680.-Ft
A pályázat teljes költsége:21.100.691-Ft, az igényelt támogatás: 17.935.587.- Ft. A pályázati
saját erő mértéke: 3.165.104.-Ft, melynek fedezete az Önkormányzat 2017. évi költségvetését
megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet Tartalékok - Céltartalék előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázati dokumentáció
benyújtására.
Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
120/2017. (V. 26.) határozat
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény 3. mellékletének II.6. pont Önkormányzati étkeztetési
fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be a pályázati kiírás
c.) az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális
felújítása, fejlesztése, akadálymentesítése,
d.) az önkormányzat által működtetett étkező, étterem
kapacitásbővítése, felújítása, akadálymentesítéssel, új étkező étterem
kialakítása alcélon.
A fejlesztés keretében megvalósul (514 hrsz.) 6133 Jászszentlászló,
Vörösmarty u. 1. szám alatti Élelmezési konyha felújítása az alábbiak
szerint:
- konyha infrastruktúrális felújítása, fejlesztése, akadálymentesítése
építési beruházási tétel bruttó értéke
9.130.621.-Ft
- konyha eszközbeszerzés bruttó értéke
2.739.390.-Ft
Konyha összesen:
11.870.011.-Ft
- étkező, étterem kapacitásbővítése, felújítása, akadálymentesítése
építési beruházási tétel bruttó értéke:
9.230.680.-Ft
Étkező, étterem összesen:
9.230.680.-Ft
A pályázat teljes költsége:21.100.691-Ft, az igényelt támogatás:
17.935.587.- Ft. A pályázati saját erő mértéke: 3.165.104.-Ft, melynek
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fedezete az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet Tartalékok - Céltartalék
előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
pályázati dokumentáció benyújtására.
Felelős: Nagy András polgármester
Valentovics Beáta jegyző
Határidő: 2017. május 29. , hiánypótlás benyújtási határidő
Nagy András – polgármester - az önkormányzati étkeztetések fejlesztés támogatása
pályázat kertében a 6133 Jászszentlászló, Vörösmarty u. 1. (514 hrsz.) Élelmezési Konyha
intézménynél megvalósuló fejlesztés ütemezése:
Eszközök beszerzése, telepítése: 2017/2018 tanév téli szünet időszakában - 2017. december
15 - 2017. december 31.
Építési célok megvalósítása: 2017/2018. tanévet követő nyári szünet időszakában - 2018.
július 1 - 2018. augusztus 31.
A finanszírozás tervezett ütemezése:
Eszközbeszerzés esetén az eszközök átvételét követően a kiállított számlák alapján történik a
finanszírozás 2017. december 31-ig.
Építési munkálatok megvalósítását követően a munkálatokról készült átadás-átvételi
dokumentáció alapján, a kiállított számla ellenében történik a kifizetés 2018. második
félévében
Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
121/2017. (V. 26.) határozat
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatása pályázat megvalósításának
ütemezése
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény 3. mellékletének II.6. pont Önkormányzati étkeztetési
fejlesztések támogatására pályázatot kedvező elbírálása esetén a
megvalósítás ütemezése az alábbiak szerint történik:
6133 Jászszentlászló, Vörösmarty u. 1. (514 hrsz.) Élelmezési Konyha
intézménynél megvalósuló fejlesztés ütemezése:
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Eszközök beszerzése, telepítése: 2017/2018 tanév téli szünet
időszakában - 2017. december 15 - 2017. december 31.
Építési célok megvalósítása: 2017/2018. tanévet követő nyári szünet
időszakában - 2018. július 1 - 2018. augusztus 31.
A finanszírozás tervezett ütemezése:
Eszközbeszerzés esetén az eszközök átvételét követően a kiállított
számlák alapján történik a finanszírozás 2017. december 31-ig.
Építési munkálatok megvalósítását követően a munkálatokról készült
átadás-átvételi dokumentáció alapján, a kiállított számla ellenében
történik a kifizetés 2018. második félévében.
Felelős: Nagy András polgármester
Valentovics Beáta jegyző
Határidő: 2018. december 31. végső határidő
Nagy András polgármester a rendkívüli ülést berekesztette.

K. m. f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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