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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 4-

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, hogy 

az ülés határozatképes, 7 fő megjelent (100%)  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 7 igen 

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

 

Napirendi pontok: 

 

 

1. TOP-1.4.1-16 "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" című pályázat benyújtása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

  

 

 

Nagy András - polgármester - ismertette "A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" című, TOP-

1.4.1-16 kódszámú pályázati kiírást. A pályázat keretében bölcsődei eszközök kerülnek 

beszerzésre 1.920.000.-Ft értékben, a projekt teljes költségvetése 2.000.000.-Ft. Javasolja 

Képviselő-testület járuljon hozzá a pályázat benyújtásához, hatalmazza fel a pályázati 

dokumentumok aláírásával a polgármester személyét.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

130/2017.(VII. 4.) sz. határozat 

TOP-1.4.1-16 jelű, "A foglalkoztatás és az életminőség 

javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,  

közszolgáltatások fejlesztésével" pályázat benyújtása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 

azzal, hogy Jászszentlászló Község Önkormányzat pályázatot 

nyújtson be a TOP-1.4.1-16 jelű "A foglalkoztatás és az életminőség 

javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével" című pályázati felhívásra bruttó 

2.000.000.- Ft támogatási összegre. 

 

2. A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

előkészítésére és beadására az előterjesztésben szereplő 

paraméterekkel valamint a benyújtáshoz szükséges nyilatkozatok 

megtételére, dokumentumok aláírására. 

 

3. Az önkormányzat konzorciumot hoz létre a projekt megvalósítása 

érdekében a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 

beadásához szükséges, az előterjesztés mellékletét képező 

konzorciumi megállapodás aláírására. 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: az adott pályázat végső beadási határideje 

 

 

Nagy András polgármester a rendkívüli ülést berekesztette.  

 

   

 

K. m. f. 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


