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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. szeptember 

08-án 18 
00 

órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme. 

 

J e l e n  v a n n a k: 

 

 Nagy András polgármester  

 

 Patyi Norbert alpolgármester 

 Bozóki Edit  képviselő 

 Hajagos-Tóth István  képviselő 

 Horváth Lajos képviselő 

 Seres János  képviselő  

 Tóthné Frank Anikó képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van: 

 

 

Valentovics Beáta  jegyző 

 

 

Nagy András – polgármester – Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította az ülés 

határozatképes, a megjelenés 100%-os.  

 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a rendkívüli ülésen egy napirendet tárgyaljon meg: a 

Jászszentlászló Bem utca és Rákóczi utca találkozásánál létesítendő parkoló kialakítását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - egyetért a polgármester javaslatával és a napirendet az alábbiak szerint 

fogadja el: 

 

1.  Jászszentlászló Bem utca és Rákóczi utca találkozásánál létesítendő parkoló 

építésére vonatkozó árajánlatok megtárgyalása 

 (Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András 
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1. Napirendi pont. 

 Jászszentlászló Bem utca és Rákóczi utca találkozásánál létesítendő parkoló 

 építésére vonatkozó árajánlatok megtárgyalása. 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – 2014. augusztus 27-én a képviselő-testület döntött abban a 

kérdésben, hogy Jászszentlászló Rákóczi utcai hulladékgyűjtő szigetnél (Bem utca és Rákóczi 

utca találkozása) egy parkolót alakít ki. Ebben a tárgyban két árajánlatot kért be.  

 

Ismertette azokat: 

 

1. Ancsa Lajos Kiskunmajsai Építési és Bontási törmelékek Átvevő és Kezelő Kft 

ügyvezető igazgatója által beadott árajánlat. A parkoló építését 1.515.000.-ft nettó 

áron vállalják, az ajánlat szerint 14*25 méter nagyságú, 2 db 5*4 méter nagyságú be- 

és kijáróval ellátott parkoló kerül kialakításra. Az útszegély lebetonozását vállalják, a 

kövezet 12 cm rétegvastagságú zúzott kő. 

 

2. Jászszentlászló Közmű Kft ajánlat szerint 25*14 méter alapterületű, két végén 

kijárattal rendelkező parkoló kialakítását vállalják. A burkolat 12 cm vastagságú 0-22 

mm zúzott kő. A bejárat és a kijárat között a csapadék összegyűjtésére földmedrű 

szikkasztó árok kerül megépítésre. Az árajánlat szerint a fenti munkálatokat 

1.284.000.-Ft + ÁFA vállalják. 

 

Kérte a képviselőket szóljanak hozzá a témához. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 

Jászszentlászló Bem utca és Rákóczi utca találkozásánál kialakításra kerülő parkoló 

kialakításának munkálataival – a kedvezőbb ajánlatot beadó – Jászszentlászló Közmű 

Beruházó Üzemeltető és Szolgáltató Kft-t bízza meg. Hatalmazzák fel a vállalkozói szerződés 

megkötésével, a kivitelezés díja az anyagköltséggel együtt 1.284.000.-Ft + ÁFA. 
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – támogatja Nagy András polgármester javaslatát és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

86/2014. (IX. 08.) számú határozat 

Jászszentlászló Bem és Rákóczi utca 

találkozásánál parkoló kialakítása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza Nagy András polgármestert, hogy Jászszentlászló Bem 

utca és Rákóczi utca találkozásánál kialakításra kerülő parkoló 

kivitelezői munkálatai tárgyában a Vállalkozói szerződést a 

Jászszentlászló Közmű Beruházó Üzemeltető és Szolgáltató Kft (6133 

Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8.) ügyvezetőjével kösse meg. A 

Kivitelezés díja anyagköltséggel együtt 1.284.000.-Ft + Áfa.  

 

A kiadás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2014. évi 

költségvetését megállapító 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 

„Tartalékok, Általános tartalék” előirányzata 

 

 

Felelős: Nagy András  

Határidő: Szerződés megkötésére: 2014. szeptember 30. 

 

Nagy András polgármester a rendkívüli ülést berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

 Nagy András  Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


