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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 

18-án 13 
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  

 Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 

 

Nagy András - polgármester - köszöntötte a megjelenteket. Hat fő jelent meg, Tóthné Frank 

Anikó bejelentette távolmaradását. A megjelenés 86%. 

 

A rendkívüli ülés összehívására az alábbi napirendi pontok miatt van szükség, javasolja ezek 

jóváhagyását: 

 

 

1. "Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 

fejlesztéseinek támogatására" pályázat benyújtás. 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

2. Fogorvosi ellátási szerződés jóváhagyása 

(Szóbeli előterjesztés) 

Zárt ülés keretében  

Előadó Nagy András polgármester 

 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - a polgármester által javasolt napirendet jóváhagyta.  

 

 

1. Napirendi pont 

 "Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 

 fejlesztéseinek támogatására" pályázat benyújtás. 

 (Szóbeli előterjesztés) 

  

Nagy András – polgármester – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter - az 

államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben - pályázatot hirdetett az 

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 

támogatására. Jászszentlászló Községi Önkormányzat a projekt keretében Jászszentlászló 

Petőfi utca (Belterület 371 hrsz.) útburkolat felújítását, valamint a Jászszentlászló Közös 

Önkormányzati Hivatal (Belterület 1 hrsz.) épület felújítását valósítja meg. Az igényelhető 

keretösszeg 44.010.000.-Ft, ennek alapján kérték be az árajánlatokat.  
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A beruházás teljes összege 44.000.001.-Ft, a támogatás intenzitása 100%. Javasolja 

Képviselő-testület a pályázat benyújtásához járuljon hozzá, a pályázati dokumentumok 

beadásával hatalmazzák fel a polgármestert és a jegyzőt.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

131/2016.(VIII. 18.) határozat 

Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 

fejlesztéseinek támogatása 

 

H a t á r o z a t  

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter - az államháztartásért felelős 

miniszterrel egyetértésben - által meghirdetett, az  

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 

fejlesztéseink támogatása pályázatot nyújt be. 

 

A pályázat keretében meg kívánják valósítani a Jászszentlászlói Közös 

Hivatal épületének felújítása, valamint a Jászszentlászló, Petőfi utca 

burkolat felújítását. Képviselő-testület építési feladatokra bekért  

három- három árajánlat közül - a legkedvezőbbet választotta az 

alábbiak szerint: 

 

- Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal (Jászszentlászló, 

Dózsa György u. 8. 1 hrsz) épület felújítási munkái 

 

 Előszer Kft Kiskunfélegyháza, Kert u. 10. 

Ajánlati összeg (bruttó) :  29.163.353..Ft 

 

 

- Jászszentlászló Petőfi utca(Jászszentlászló, Petőfi utca. 371 hrsz) 

1.842 m
2
 burkolat felújítási munkái 

 

 Bács-Bau System Kft. Kiskunmajsa, Ötfa t. 5. 

Ajánlati összeg (bruttó) :  14.836.648.-Ft 
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A projekt teljes költsége: 44.000.001.-Ft, az igényelt támogatás  

44.000.001.-Ft.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 

pályázati dokumentáció benyújtására. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

     Valentovics Beáta jegyző 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. pályázat benyújtására 

 Támogatás felhasználásának végső határideje: 2018.12.31. 

  

Képviselő-testület zárt keretek között folytatta a munkát.   

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


