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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2016. november 14-

én 8 
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 

 Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselő 

 Hajagos-Tóth István képviselő 

 Mészáros László képviselő 

 Sütőné Kővágó Margit  képviselő  

 Tóthné Frank Anikó képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van: 

Valentovics Beáta  jegyző 

 

Nagy András – polgármester – Köszöntötte a megjelenteket. A képviselők 100% megjelent 

az ülés határozatképes. Az ülés napirendjének az alábbiak szerint javasolja elfogadni: 

 

1. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi 

alapellátások körzeteiről szóló …/2016. (…….) önkormányzati rendelet-tervezet 

elfogadása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester  

 

2. Jászszentlászló I. Világháborús emlékmű és katonasírok felújítására pályázat 

benyújtása. 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester  

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az ülés napirendjét az alábbiakban fogadta el: 

 

1. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi 

alapellátások körzeteiről szóló …/2016. (…….) önkormányzati rendelet-tervezet 

elfogadása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester  

 

2. Jászszentlászló I. Világháborús emlékmű és katonasírok felújítására pályázat 

benyújtása. 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester  
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1. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi    

alapellátások körzeteiről szóló …/2016. (…….) önkormányzati rendelet-

tervezet elfogadása 

(Írásbeli előterjesztés az ülés kezdetekor kiosztásra került) 

 

Nagy András - polgármester - a ismertette a rendelet-tervezet anyagát, valamint az írásbeli 

előterjesztést a Képviselő-testület tagjaival.  

 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek a az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló …/2016. 

(…….) önkormányzati rendelet-tervezet  - előterjesztés szerinti formában és tartalommal 

történő - elfogadását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 

19/2016. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 

( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

2. Napirendi pont 

Jászszentlászló I. Világháborús emlékmű és katonasírok felújítására pályázat 

benyújtása. 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - ismertette az előterjesztés anyagát. Honvédelmi Minisztérium 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum pályázatot írt ki  a Magyarországon található I. 

Világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában. Javasolja, hogy Jászszentlászló 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az I. világháborús emlékmű 

renoválását, a temetőben található három katonasír helyreállítását 2017. december 31. 

megvalósítja. A felújítás teljes bruttó költsége 1.299.999.-Ft, az igényelt támogatás mértéke: 

1.299.000.-Ft. A támogatás intenzitása 100%, támogató a szerződés megkötését követően - 

legkésőbb 2017. március 31. napjáig folyósítja a támogatást 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

162/2016. (XI.14.) határozat  

Jászszentlászló I. Világháborús 

emlékmű és katonasírok felújítása 

 

Határozat  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt 

a Magyarországon található I. Világháborús hadisírok és 

emlékművek felújítása témában pályázatot nyújt be.  

. 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, 

hogy az I. világháborús emlékmű renoválása, a temetőben található 
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három katonasír helyreállítása 2017. december 31. napjáig 

megtörténik.  

 

A felújítás teljes bruttó költsége 1.299.999.-Ft, az igényelt támogatás 

mértéke: 1.299.000.-Ft. A támogatás intenzitása 100%, támogató a 

szerződés megkötését követően - legkésőbb 2017. március 31. 

napjáig folyósítja a támogatást. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati 

dokumentáció benyújtásával.  

 

Határidő: Pályázat benyújtása 2016. november 15.  

         Megvalósítás:          2017. december 31. 

Felelős: Nagy András – polgármester 

  

 

 

 

Nagy András - polgármester - az ülést berekesztette.  

 

 

K. m. f.  

 

 

 

  

 Nagy András  Valentovics Beáta  

 polgármester jegyző 


