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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 14-én 

10 
00 

órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 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.  

 

1. Napirendi pont 

Rendkívüli szociális támogatás pályázat benyújtása 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - Javasolja, hogy Jászszentlászló Község Önkormányzata a 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 

III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen pályázatot nyújtson be. A támogatás a 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása által fenntartott szociális 

bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben foglalkoztatottak 2017. évi 

minimálbér és garantál bérminimum emeléséből adódó többlet műszakpótlék kifizetésének 

kompenzálására nyújt fedezetet. Az igényelt egyszeri vissza nem térítendő támogatás összege: 

1.892.220.-Ft. A támogatás intenzitása 100%. Saját erő nem szükséges. Javasolja, hogy 

Képviselő-testület támogassa a pályázat benyújtását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

154/2017. (XI. 14.) határozat  

Rendkívüli szociális támogatás 

 pályázat benyújtása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 

2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. 

melléklet III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen pályázatot 

nyújt be. A támogatás a Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok 
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Társulása által fenntartott szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést 

nyújtó intézményben foglalkoztatottak 2017. évi minimálbér és garantál 

bérminimum emeléséből adódó többlet műszakpótlék kifizetésének 

kompenzálására nyújt fedezetet. Az igényelt egyszeri vissza nem térítendő 

támogatás összege: 1.892.220.-Ft.  A támogatás intenzitása 100%.  

 

Határidő: 2017. november 20. pályázat benyújtásának határideje,  

                Folyamatos 

Felelős: Nagy András polgármester 

 

Nagy András - polgármester - megköszönte a hozzászólásokat, mivel több kérdés nem 

vetődött fel, az ülést berekesztette.  

 

K. m. f.  

 

 

 

 

 

  

 Nagy András  Valentovics Beáta  

 polgármester jegyző 


