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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 

10-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. Telefonon hívta össze 

a Képviselő-testületi ülést a „Tanyák valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és 

fejlesztése érdekében települési és térségi fejlesztések támogatására” pályázat benyújtása 

miatt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, valamennyi képviselő megjelent az ülésen.  

 

 

1. Napirendi pont 

Tanyák valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében 

települési és térségi fejlesztések támogatására” pályázat benyújtása 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

 

Nagy András – polgármester – ismertette a pályázati kiírás tartalmát, mely a jegyzőkönyv 

mellékletében szerepel. A beruházás teljes költsége: 19.460.210.-Ft, az igényelt támogatás 

17.514.189.-Ft, a pályázati saját erő mértéke 1.946.021,- 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.  

 

Javasolja, Képviselő-testület támogassa pályázat beadását, és hatalmazzák 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: 
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113/2015. (VIII. 10.) határozat 
Tanyák valamint az alföldi tanyás térségek  

megőrzése és fejlesztése érdekében települési 

és térségi fejlesztések támogatására” pályázat  

benyújtása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett 2015. évi „a tanyák, 

valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében 

a települési és térségi fejlesztések támogatására” pályázatot nyújt be.  

 

 

A beruházás teljes költsége: 19.460.210.-Ft, az igényelt támogatás 

17.514.189.-Ft, a pályázati saját erő mértéke 1.946.021,- 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.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


