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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 

05-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.  

 

 

1. Napirendi pont 

Jászszentlászlói 320 hrsz-ú vízmű telep megnevezésű ingatlan megosztása 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

 

Nagy András – polgármester – Jászszentlászló Község Önkormányzat tulajdonát képező 

belterületi 320 hrsz-ú vízmű telep megnevezésű telek megosztása szükséges. Javasolja a 

16/575/2014. számú változási vázrajz alapján a 800.028/6/2015. számú telek kialakítási 

engedélye alapján a Jászszentlászlói 320 hrsz vízmű telep megnevezésű, az önkormányzat 

tulajdonában lévő belterületi ingatlan megosztásához és a tulajdonjog bejegyzéséhez 

Képviselő-testület járuljon hozzá.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

102/2015. (VI. 05.) határozat 

Telekmegosztás 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX tv. 107 §-a alapján 16/575/2014. számú változási 

vázrajz, 800.028/6/2015. számú telek kialakítási engedély 

alapján a Jászszentlászlói 320 hrsz-ú, vízmű telep megnevezésű, 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat (6133 Jászszentlászló, 

Dózsa György u. 8.) tulajdonát képező belterületi ingatlan 

megosztásához és tulajdonjog bejegyzéséhez hozzájárul.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal.  
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2. Napirendi pont.  

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása. 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

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

törvény 3. melléklet II. 4. pont aa.), ac) és ad) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására.  A pályázat keretében kötelező önkormányzati feladatot 

ellátó intézmény fejlesztése, felújítása támogatható. Ennek keretében Közös önkormányzat 

székhely hivatalának fejlesztése, felújítása kerül megvalósításra.  A közös hivatal 

hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, fűtési rendszerének korszerűsítése valósul meg. A 

pályázat intenzitása 95%.  Az önerő 1.428.514.-Ft, melynek fedezete Jászszentlászló Községi 

Önkormányzat 2015. évi költségvetésének Általános tartalék előirányzata. Ugyanezen 

pályázati kiírás d.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcél keretében a Hársfa, 

Napsugár, Géza fejedelem burkolatának felújítására kerül sor. A támogatás intenzitása ezen a 

jogcímen 85%. Az önerő 2.529.573.-Ft, melynek fedezete Jászszentlászló Községi 

Önkormányzat 2015. évi költségvetésének Általános tartalék előirányzata. 
 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

103/2015. (VI. 05.) határozat 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős 

miniszterrel közösen – meghirdetett pályázat keretében, a 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 

törvény 3. mellékletének II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti  

 

Önkormányzati feladatellátást szolgálófejlesztések támogatása 

jogcímen pályázatot nyújt be.  

 

A pályázati kiírás ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának 

fejlesztése, felújítása alcélon  

 

A felújítás teljes költsége: 28.570.274.-Ft, az igényelt támogatás 

27.141.760.-Ft, a pályázati saját erő mértéke 1.428.514,- Ft. 

 

A pályázati kiírás b.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélon  

 

A felújítás teljes költsége: 16.863.822.-Ft, az igényelt támogatás 

14.334.249.-Ft, a pályázati saját erő mértéke 2.529.573.- Ft. 
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Az összes önerő: 3. 958.087.-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.  

  

Polgármester  az ülést berekesztette.   

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


