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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 

16-án 10 
30

 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak:  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  

 Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 

 

Nagy András – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy 

az ülés határozatképes, 7 fő megjelent 100%-os megjelenés.  

 

A rendkívüli ülés napirendjének az alábbi ügyek megtárgyalását javasolja: 

 

 VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtásához önerő biztosítása 

 VP6-19.2.1-50-1-17 kódszámú „Egészségügyi szolgáltatások és szociális alap- és 

szakosított ellátás fejlesztése a térségben” című pályázat benyújtása 

 HUN-2018 pályázat benyújtása 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 7 igen 

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

 

Napirendi pontok: 

 

 

1. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtásához önerő biztosítása 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

2. VP6-19.2.1-50-1-17 kódszámú „Egészségügyi szolgáltatások és szociális alap- és 

szakosított ellátás fejlesztése a térségben” című pályázat benyújtása 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

3. HUN-2018 pályázat benyújtása 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 
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1.  Napirendi pont 

 VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtásához önerő biztosítása. 

  (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester: - Jászszentlászló Község Önkormányzata a vidéki térségek 

kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére” tárgyú, „Külterületi 

helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

kódszámú projekt tárgyában pályázatot nyújtott be.  A projekt megvalósításához szükséges 

2.291.172.- Ft, (azaz kettőmillió-kettőszázkilencvenegyezer-egyszázhetvenkettő forint) önerőt 

biztosít. A pályázati saját erő Jászszentlászló Község Önkormányzatának 2018. évi 

költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet Felhalmozási 

költségvetésében rendelkezésre áll.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

64/2018. (V. 16.) határozat 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 

pályázat benyújtásához önerő biztosítása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vidéki térségek 

kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére” tárgyú, 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú projekt megvalósításához szükséges 2.291.172.- Ft, 

(azaz kettőmillió-kettőszázkilencvenegyezer-egyszázhetvenkettő forint) önerőt 

biztosítja. A pályázati saját erő Jászszentlászló Község Önkormányzatának 2018. évi 

költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet Felhalmozási 

költségvetésében rendelkezésre áll.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

2.  Napirendi pont 

VP6-19.2.1-50-1-17 kódszámú „Egészségügyi alapszolgáltatások és szociális 

alap- és szakosított ellátás fejlesztése a térségben” című pályázat benyújtása.  

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester – javasolja, hogy Képviselő-testülete hozzájáruljon, hogy a 

Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása a VP6-19.2.1.-50-1-17 

kódszámú „Egészségügyi alapszolgáltatások és szociális alap- és szakosított ellátás fejlesztése 

a térségben” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be. Tekintettel arra, hogy a 
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Társulás költségvetése a finanszírozási bevételből és az intézményi térítési díj bevételekből 

áll, ezért szüksége a Képviselő-testület hozzájárulása.  A pályázat teljes költsége 3.742.773.-

Ft, a támogatás összege 3.368.477.-Ft, a vállalt önerő mértéke 374.296.-Ft. A pályázati saját 

erő Jászszentlászló és Móricgát községek között megosztásra kerül a Társulási 

megállapodásban foglaltak szerint. A pályázati saját erő Jászszentlászló Község 

Önkormányzata 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati 

rendeletében rendelkezésre áll. 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

65/2018.(V. 16) sz. határozat 
VP6-19.2.1.-50-1-17 kódszámú „Egészségügyi alapszolgáltatások  

és szociális alap- és szakosított ellátás fejlesztése a térségben”  

 című   pályázat benyújtása 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, 

hogy a Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása a 

VP6-19.2.1.-50-1-17 kódszámú „Egészségügyi alapszolgáltatások és 

szociális alap- és szakosított ellátás fejlesztése a térségben” című   felhívásra 

támogatási kérelmet nyújtson be. 

 

A pályázat teljes költsége 3.742.773.-Ft, a támogatás összege 3.368.477.-Ft, 

a vállalt önerő mértéke 374.296.-Ft. A pályázati saját erő Jászszentlászló és 

Móricgát községek között megosztásra kerül a Társulási megállapodásban 

foglaltak szerint. A pályázati saját erő Jászszentlászló Község 

Önkormányzata 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) 

önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

  

3.  Napirendi pont 

 Hung-2018 pályázat benyújtása 

 (Szóbeli előterjesztés) 

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

Földművelésügyi Minisztérium 2018. évi pályázati felhívásához a nemzeti értékek és 

hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és 

gondozásának támogatására közzétett,  HUNG-2018 kódszámú felhívásra pályázatot nyújtson 

be.  A pályázat teljes költségvetése 996.379.-Ft, a támogatás intenzitása 100%. Saját erő 

biztosítása nem szükséges. 

Javasolja, Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármester a pályázati dokumentáció 

aláírásával.  
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

66/2018.(V. 16) sz. határozat 
HUNG-2018 pályázat benyújtása 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Földművelésügyi Minisztérium 2018. évi pályázati felhívásához a nemzeti 

értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 

megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására közzétett,  

HUNG-2018 kódszámú felhívásra pályázatot nyújt be.  

 

A pályázat teljes költségvetése 996.379.-Ft, a támogatás intenzitása 100%.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázati dokumentáció 

aláírásával.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2019. április 30. megvalósítás befejezése 

 

 

 

Nagy András – polgármester – a rendkívüli ülést berekesztette.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 

 

 


