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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 9-

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 összehívására a Szent László 

Általános Iskola 7. osztályainak támogatási kérelmének megtárgyalása miatt került sor.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 7 igen 

szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirendi pont: 

 

Szent László Általános Iskola 7. osztályok támogatási kérelme Határtalanul 

program keretében szervezett kiránduláshoz 
(Szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

 

1.  Napirendi pont.  

Szent László Általános Iskola 7. osztályok támogatási kérelme 

Határtalanul program keretében szervezett kiránduláshoz.  

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselőket, hogy az Iskola 7. osztályai a 

Határtalanul program keretében 27 tanulóval részt vesznek egy Erdélyi tanulmányi 

kiránduláson. A kirándulás 2016. május 30-tól június 3. között kerül megszervezésre. Az 

utazás és az étkezés költségeihez kérik az Önkormányzat támogatását.  

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolja, hogy a Szent László Általános Iskola 7. 

osztályai támogatási kérelmét a  Határtalanul program keretében szervezett kiránduláshoz 

100.000.-Ft támogatásban részesítse. 

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 
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77/2016. (V. 09.) határozat 

 Szent László Általános Iskola 7. osztály kérelme 

 

H a t á r o z a t 

     

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a 

Szent László Általános Iskola 7.a és 7.b osztályai részére a 

„Határtalanul  táborozás„  program megszervezésére  100.000.-Ft, 

azaz Egyszáz-ezer forint támogatást biztosít.  

 

Felkéri a polgármestert - Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és 

átvételéről szóló 5/2014. (II. 26.) rendelete alapján - az 

osztályfőnökökkel, a megállapodást kösse meg.  

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi 

költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 

 

Határidő:  2016. május 20. támogatási szerződés megkötésére 

Felelős :   Nagy András polgármester    

 

Nagy András polgármester  a rendkívüli ülést berekesztette.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


