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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 4-

én  14 
00

 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 

 

Jelen vannak:    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. 

 

Patyi Norbert – alpolgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, 

hogy az ülés határozatképes, 80%-os megjelenés. Nagy András polgármester távollétében az 

ülést Patyi Norbert alpolgármester vezeti le.  

 

 

1.  Napirendi pont 

 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázat benyújtása.  

 

 

Patyi Norbert – alpolgármester - ismertette az Önkormányzati étkeztetés fejlesztések 

támogatására benyújtásra kerülő pályázatról készült előterjesztést.  

 

Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.  

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

106/2017. (V. 4.) határozat 

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések  

támogatása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 

XC. törvény 3. mellékletének II.6. pont Önkormányzati étkeztetési 

fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be. 

 

A pályázat teljes költsége:21.100.691-Ft, az igényelt támogatás: 

17.935.586.- Ft. A pályázati saját erő mértéke: 3.165.105.-Ft, melynek 

fedezete az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet Tartalékok - Céltartalék 

előirányzata.  
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 

pályázati dokumentáció benyújtására.  

 

Felelős: Nagy András polgármester  

 Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: 2017. május 9. ,benyújtási határidő 

 

Patyi Norbert  – alpolgármester - ismertette  a pályázat megvalósításának ütemezéséről 

készült előterjesztés anyagát. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.  
 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

107/2017. (V. 4.) határozat 

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések  

támogatása pályázat megvalósításának  

ütemezése 

 

 

H a t á r o z a t 

 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 

XC. törvény 3. mellékletének II.6. pont Önkormányzati étkeztetési 

fejlesztések támogatására pályázatot kedvező elbírálása esetén a 

megvalósítás ütemezése az alábbiak szerint történik: 

 

Eszközök beszerzése, telepítése: 2017/2018 tanév téli szünet 

időszakában  - 2017. december 15 - 2017. december 31.  

 

Építési célok megvalósítása: 2017/2018. tanév nyári szünet 

időszakában  - 2017. július 1 - 2017. augusztus 31. 

 

Felelős:   Nagy András polgármester  

  Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: 2017. december 31. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Patyi Norbert Valentovics Beáta 

 alpolgármester jegyző 


