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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19-én 9 
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 a nemzetgazdasági miniszter – a 

belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés 

feltételeit javító fejlesztések támogatására. 

Javasolja, hogy a rendkívüli ülésnek egy napirendi pontja legyen, a pályázat benyújtása 

 

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 „Gyermekétkeztetés feltételeit javító 

fejlesztések.” pályázat benyújtása 

(szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

1. Napirendi pont.  

Jászszentlászló Községi Önkormányzat „Gyermekétkeztetés feltételeit javító 

fejlesztések.” pályázat benyújtása 

 

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

miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – 

pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 

törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti a 

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására. Ennek alapján a pályázat 

keretében a konyha felújítása az alábbi megosztásban valósul meg: építési beruházás 

16.159.226.-Ft, eszközbeszerzés 11.024.870.-Ft. A támogatás intenzitása 95%, ennek alapján 

a vállalt önerő 1.359.206.-Ft, az igényelt támogatás: 25.824.890.-Ft. A vállalt önerő fedezete 

rendelkezésre áll Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi 
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költségvetését megállapító módosított 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet- Általános 

tartalék előirányzatában.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza fel a polgármestert és a jegyzőt a pályázati dokumentáció 

benyújtásával. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

84/2015. (V. 19.) határozat 

A gyermekétkeztetés feltételeit javító 

fejlesztések támogatása 2015.  

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetgazdasági miniszter – 

belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – meghirdetett 

pályázat keretében, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 

törvény 3. mellékletének II. 9. pont szerint,  

 

a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása  jogcímen pályázatot nyújt be.  

 

A pályázat teljes költsége: 27.184.096,-Ft, az igényelt támogatás 25.824.890,-Ft, a pályázati 

saját erő mértéke 1.359.206,- Ft. 

 

A pályázati saját erő fedezete Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. évi költségvetését megállapító mód. 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet – 

Általános tartalék előirányzata.  

 

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

benyújtásával. 

 

 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: Azonnal.  

 

 

Nagy András – polgármester - a rendkívüli ülést berekesztette. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


