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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 

17-én 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 – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította az ülés 

megjelenése 100%. 

 

 

1.  Napirendi pont 

 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat 

 benyújtása  

 

 

Nagy András – polgármester - Képviselő-testület 2017. április 27-én döntött az 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat benyújtására. A 

Magyar Államkincstár hiánypótlási eljárásban előírta, hogy a határozatban pontosan meg kell 

jelölni a fejlesztéssel érintett célt, ingatlant, pontos címmel, helyrajzi számmal. Ezért javasolja 

a 61/2017. (IV. 27.) határozat visszavonását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

108/2017. (V. 17.) határozat 

61/2017. (IV. 27.) határozat visszavonása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 61/2017. 

(IV. 27.) határozatát visszavonja.  

 

Felelős: Nagy András polgármester   

Határidő: Azonnal.  
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Nagy András – polgármester - az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatás pályázat hiánypótlására az alábbi határozati javaslatot terjeszti Képviselő-testület 

elé: 

  

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen – meghirdetett pályázat keretében, 

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 

(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont szerinti Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen pályázatot nyújt be a pályázati 

kiírás c.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélon. 

 

 A pályázat keretében megvalósul Jászszentlászló, Tavasz utca (893 hrsz.) 642 fm hosszan 

burkolat felújítása, valamint a burkolat felújításhoz kapcsolódó szennyvízcsatorna akna 

fedlapok burkolatszintre emelése.  

 

A felújítás teljes költsége: 14.869.009.-Ft, az igényelt támogatás 11.151.757.-Ft, a pályázati 

saját erő mértéke 3.717.252.- Ft.  

 

A pályázati saját erő fedezete Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 

2017. évi költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet – Céltartalék 

előirányzata.  

 

Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert és a jegyzőt a pályázati dokumentáció 

benyújtásával.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

109/2017. (V.17.) határozat  

Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása  

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős 

miniszterrel közösen – meghirdetett pályázat keretében, a 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 

XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 

2. pont szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása jogcímen pályázatot nyújt be a pályázati 

kiírás c.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélon. 
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 A pályázat keretében megvalósul Jászszentlászló, Tavasz utca 

(893 hrsz.) 642 fm hosszan burkolat felújítása, valamint a 

burkolat felújításhoz kapcsolódó szennyvízcsatorna akna fedlapok 

burkolatszintre emelése.  

 

A felújítás teljes költsége: 14.869.009.-Ft, az igényelt támogatás 

11.151.757.-Ft, a pályázati saját erő mértéke 3.717.252.- Ft.  

 

A pályázati saját erő fedezete Jászszentlászló Községi 

Önkormányzat Képviselő- testületének 2017. évi költségvetését 

megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet – Céltartalék 

előirányzata.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 

pályázati dokumentáció benyújtásával.  

 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: Azonnal, hiánypótlás beadása 

                 2018. december 31., A beruházás befejezésének  

     határideje  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 

 


