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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 

16-án 14 
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 – Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti 

gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítás támogatására pályázatot 

nyújtottak be. A pályázat benyújtását Képviselő-testület már korábbi ülésén tárgyalta. Magyar 

Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága 2016. június 15. napján hiánypótlást 

küldött, melyben az építésre vonatkozóan három, eszközbeszerzés tekintetében egy árajánlat 

benyújtását kérte. Ezért kellett a rendkívüli ülést összehívni, az ülésnek egy naprendi pontja 

van a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 

önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása pályázat benyújtása 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 7 igen 

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

 

Napirendi pont: 

1. Napirendi pont 

Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 

önkormányzati  intézmények fejlesztése, felújítása pályázat benyújtása.  

  (Szóbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

 

1.  Napirendi pont.  

Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 

önkormányzati  intézmények fejlesztése, felújítása pályázat benyújtása 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az 

emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett a Szociális szakosított 

ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, 

felújítása támogatására. Jászszentlászló Község Önkormányzat pályázatot nyújtott be az 

Alapszolgáltatási Központ fűtéskorszerűsítésére, a tető felújítására, valamint 

eszközbeszerzésre. A Magyar Államkincstár hiánypótlást küldött, melyben az építésre 

vonatkozóan három, eszközbeszerzés tekintetében egy árajánlat benyújtását kérte.  

 

A fejlesztés keretében építés és eszközbeszerzés kerül megvalósításra. Építés keretében 

tetőfelújítás, valamint kazáncsere történik. Az építési tevékenységre az Önkormányzat három- 

három céget keresett meg, és kérte tegyenek ajánlatot. 
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Tetőfelújításra érkezett ajánlatok a következőek voltak: 

 
1. Szálas Építő,Tervező,Szolgáltató Bt. 6120 Kiskunmajsa, Széchenyi u. 10.                                                             

12.871.988.-Ft bruttó ajánlati összeg 

2. Natura Holosztikum Kft. (6120 Kiskunmajsa, Bercsényi u. 10. szám) 

14.102.324.-Ft bruttó ajánlati összeg 

3. Lanba Építőipari Kft. (6120 Kiskunmajsa, Vágóhíd u. 75. sz.) 14.626.349.-Ft  
bruttó ajánlati összeg.  

 

A kazáncserére javasolja elfogadni a Szálas Építő, Tervező  Szolgáltató Bt ajánlatát, mint 
legkedvezőbb ajánlatot. 

 

Kazáncsere és fűtéskorszerűsítésre érkezett ajánlatok a következőek voltak: 
 

 
1. Gyovai István egyéni vállalkozó (6120 Kiskunmajsa, Rózsahegyi u. 3.)                                                            

5.209.667.-Ft bruttó ajánlati összeg 

2. T. Komplex Szerelő és Szolg. Kft (6120 Kiskunmajsa Lommatzschi u. 6.) 

5.191.944.-Ft bruttó ajánlati összeg 
3. Török Gábor egyéni vállalkozó (6120 Kiskunmajsa Bihari u. 35.)  5.665.343.- Ft 

bruttó ajánlati összeg.  

 

Kazáncserére javasolja a T. Komplex Szerelő és Szolgáltató ajánlatát elfogadni, mint 

legkedvezőbb ajánlatot.  

 

Az eszközök beszerzésére a pályázat keretében 1.806.115.-Ft kerül meghatározásra, a HTS 

Medical Kft. árajánlata alapján.  

 A projekt teljes bekerülési értéke 19.870 047.-Ft, az igényelt támogatás 18.876.544.- Ft. A 

pályázati saját erő mértéke 993.503.-Ft, melynek fedezete az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének Tartalékok - Céltartalék előirányzata. 

  

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

 
102/2016. (VI. 16.) határozat 

Szociális intézmények fejlesztése,  

felújítása támogatása  
 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi 

központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékletének II.2. d.) pont 
Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati 

intézmények fejlesztése, felújítása támogatása jogcím keretében pályázatot nyújt be. 

A pályázat keretében Képviselő-testület építési feladatokra bekért  három- három 
árajánlat közül - a legkedvezőbbet választotta az alábbiak szerint: 
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- Tetőfelújítás anyagköltség és munkadíj bruttó ajánlati összeg: 

Szálas Építő,Tervező, Szolgáltató Bt.  
6120 Kiskunmajsa, Széchenyi u. 10.                                                             12.871.988.-Ft  

 

- Kazáncsere, szerelvényezés anyagköltség és munkadíj bruttó ajánlati összeg 
T Komplex Szerelő és Szolgáltató Kft  

6120 Kiskunmajsa, Lommatzschi u. 6.                                                             5.191.944.-Ft  

 

Az eszközbeszerzés bruttó értéke:              
HTS Medical Kft Hartmann Márkabolt Budapest                                           1.806.115.-Ft. 

 

A pályázat teljes költsége: 19.870.047.-Ft, az igényelt támogatás  18.876.544.-Ft. A 
pályázati saját erő mértéke 993.503.-Ft, melynek fedezete az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének Tartalékok- Céltartalékok előirányzata.  

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

benyújtásáról.  

 

Felelős: Nagy András polgármester  
              Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: 2016. június 17. (hiánypótlás benyújtási határidő) 

 

 

Nagy András polgármester  a rendkívüli ülést berekesztette.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


