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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 10-én 15 
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% megjelenés.  

 

A rendkívüli ülés összehívásának oka, hogy megjelent a pályázati kiírás „Rendkívüli szociális 

támogatás-2015” jogcímen pályázat, valamint Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti 
gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása jogcím tárgyában. 

Képviselő-testület márciusi ülésén már rövid tájékoztatást kapott ebben a két pontban. A rendkívüli 

ülésen dönteni kell a pályázatok benyújtásáról.  
 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 7 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirendi pontok: 
 

1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat „Rendkívüli szociális támogatás-2015.” pályázat 

benyújtása 
(szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

2. Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati 
intézmények fejlesztése, felújítása jogcímen pályázat benyújtása 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  
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1. Napirendi pont.  

Jászszentlászló Községi Önkormányzat „Rendkívüli szociális támogatás-2015.” 

pályázat benyújtása 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Belügyminisztérium és a 

Nemzetgazdasági minisztérium pályázatot írt ki a települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati költségvetési támogatás, ennek keretében a rendkívüli szociális támogatás tárgyban. 

Javasolja, hogy Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. mellékletének I. 7. pontja és III.4. pontja 

szerinti, a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati költségvetési támogatása jogcím keretében „Rendkívüli szociális támogatás-2015” 

jogcímen pályázatot nyújtson be. A pályázat benyújtása önerőt nem igényel. Javasolja, hatalmazza fel 

a képviselő-testület, hogy a jegyzővel együttműködve a pályázati dokumentáció benyújtásáról 
gondoskodjon. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

40/2015. (IV. 10.) határozat 

Rendkívüli szociális támogatás – 2015. benyújtása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 

mellékletének I. 7. pontja és III.4. pontja szerinti, a megyei önkormányzatok 

rendkívüli támogatása és a települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati költségvetési támogatása jogcím keretében „Rendkívüli 

szociális támogatás-2015” jogcímen pályázatot nyújt be.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázati 
dokumentáció benyújtásával. 

 

 
 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: Azonnal.  
 

2. Napirendi pont 

Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 

önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása jogcímen pályázat benyújtása 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a nemzetgazdasági miniszter 

– a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet 

Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati 

intézmények fejlesztése, felújítása támogatására címen. Az pályázati kiírás megjelent, az árajánlatok 
és a költségvetés elkészült. Ennek alapján javasolja, hogy az önkormányzat a fenti jogcímen pályázatot 

nyújtson be. A felújítás és eszközbeszerzés teljes költsége 19.859.979.-Ft, melyből az igényelt 

támogatás 95%: 18.886.980.-Ft. A szüksége saját erő: 992.999.-Ft. A sajáterő rendelkezésre áll, a 
soron következő rendeletmódosításkor beépítésre kerül az önkormányzat 2015. évi költségvetési 

rendeletébe. Javasolja, a képviselő-testület hatalmazza fel, hogy a jegyzővel közösen a pályázati 

dokumentáció elkészítéséről a benyújtásáról gondoskodjon.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

41/2015. (IV. 10.) határozat 

Szociális intézmények fejlesztése,  

felújítása támogatása  
 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 

mellékletének II.4. ab) pont Szociális szakosított ellátást és a gyermekek 

átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, 
felújítása támogatása jogcím keretében pályázatot nyújt be. 

 

A pályázat teljes költsége: 19.859.979.-Ft, az igényelt támogatás 
18.886.980.-Ft. A pályázati saját erő mértéke 992.999.-Ft, melynek fedezete 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe beépítésre kerül a soron 

következő rendeletmódosításkor, az önkormányzat rendelkezésére áll, mint 

szabad pénzeszköz. 
 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázati 

dokumentáció benyújtásáról.  
 

 

Felelős: Nagy András polgármester  

 Valentovics Beáta jegyző 
Határidő: 2015. április 15. ( benyújtási határidő) 

 

 
 

 

Nagy András – polgármester - a rendkívüli ülést berekesztette. 
 

K. m. f. 

 

 
 

 

 
 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


