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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. 

szeptember 13-án 8 
00

 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  

 

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

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

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 7 igen 

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

 

Napirendi pontok: 

 

 

1. VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú „Jászszentlászlói Falunap és Paradicsomfesztivál” 

című pályázat benyújtása. 

 (Szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

  

 

2. VP6-19.2.1.-50-1-17 kódszámú „Szociális alap és szakosított ellátás fejlesztése 

LEADER támogatással” című  pályázat benyújtása. 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

1. Napirendi pont.  

VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú „Jászszentlászlói Falunap és 

Paradicsomfesztivál” című pályázat benyújtása 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester: - ismertette Képviselő-testület tagjaival, hogy a VP6-19.2.1-

50-4-17 kódszámú „Jászszentlászlói Falunap és Paradicsomfesztivál” című pályázat kapcsán 

hiánypótlás érkezett. Javasolja az alábbi határozat-tervezet elfogadását: 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 85/2018. (V. 30.) határozatát az 

alábbiak szerint módosítja:  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata hozzájárul, hogy a Jászszentlászló Község 

Önkormányzata a VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú Települési rendezvények támogatása című 

felhívásra „Jászszentlászlói Falunap és Paradicsomfesztivál” címmel támogatási kérelmet 

nyújtson be. 
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A projekt megvalósítási helyszín címe és helyrajzi száma: 6133 Jászszentlászló, Vasút u. 9., 

Belterület 903 hrsz.  

 

A beruházás teljes költsége 2.006.349.-Ft, ebből elszámolható költség 2.006.349.-Ft, a 

támogatás összege 1.805.714.-Ft, a vállalt önerő mértéke 200.635.-Ft. 

 

A projekt 2019. évben került megvalósításra, ezért Képviselő-testület kötelezettséget vállal, 

hogy a projekt megvalósításának teljes költsége és a saját erő elkülönítetten beépítésre kerül 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletébe.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  

 

122/2018.(IX. 11.) sz. határozat 

VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú „Jászszentlászlói Falunap  

és Paradicsomfesztivál” című   pályázat benyújtása 

 

H a t á r o z a t  

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 85/2018. (V. 

30.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata hozzájárul, hogy a Jászszentlászló 

Község Önkormányzata a VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú Települési 

rendezvények támogatása című felhívásra „Jászszentlászlói Falunap és 

Paradicsomfesztivál” címmel támogatási kérelmet nyújtson be. 

 

A projekt megvalósítási helyszín címe és helyrajzi száma: 6133 

Jászszentlászló, Vasút u. 9., Belterület 903 hrsz.  

 

A beruházás teljes költsége 2.006.349.-Ft, ebből elszámolható költség 

2.006.349.-Ft, a támogatás összege 1.805.714.-Ft, a vállalt önerő mértéke 

200.635.-Ft. 

 

A projekt 2019. évben került megvalósításra, ezért Képviselő-testület 

kötelezettséget vállal, hogy a projekt megvalósításának teljes költsége és a 

saját erő elkülönítetten beépítésre kerül Jászszentlászló Község 

Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletébe.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 
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2. Napirendi pont 

VP6-19.2.1.-50-1-17 kódszámú „Szociális alap 

 és szakosított ellátás fejlesztése LEADER támogatással” 

          című  pályázat benyújtása. 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester: - ismertette Képviselő-testület tagjaival, hogy a VP6-19.2.1-

50-4-17 kódszámú „Szociális alap és szakosított ellátás fejlesztése LEADER támogatással” 

című pályázat kapcsán hiánypótlás érkezett. Javasolja az alábbi határozat-tervezet elfogadását 

tekintettel arra, hogy a Társulás nyújtja be a fejlesztési támogatást, a Képviselő-testület 

hozzájárulása is szükséges 

 

Javasolja az alábbi határozat-tervezet elfogadását:  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 65/2018. (V.16.) sz. határozatát 

az alábbiak szerint módosítja:  

 

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” felhívásra „Szociális alap és szakosított ellátás fejlesztése LEADER 

támogatással” címmel támogatási kérelmet nyújtson be. 

 

A projekt megvalósítási helyszín címe és helyrajzi száma: Szent László Alapszolgáltatási 

Központ, 6133 Jászszentlászló, Hunyadi utca 2. Jászszentlászló belterület 501/6 hrsz. 

 

A pályázat teljes költsége 3.742.753.-Ft, ebből az elszámolható költség: 3.742.753.-Ft, a 

támogatás összege 3.368.477.-Ft, a vállalt önerő mértéke 374.276.-Ft. A pályázati saját erő 

Jászszentlászló és Móricgát községek között megosztásra kerül a Társulási megállapodásban 

foglaltak szerint.  

 

A projekt 2019. évben került megvalósításra, ezért Képviselő-testület kötelezettséget vállal, 

hogy a projekt megvalósításának teljes költsége és a saját erő elkülönítetten beépítésre kerül 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletébe.  

 

„Szociális alap és szakosított ellátás fejlesztése LEADER támogatással” projekt 2019. évben 

kerül megvalósításra, Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a saját erő elkülönítetten 

beépítésre kerül Jászszentlászló Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési 

rendeletébe.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
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123/2018.(IX. 13.) sz. határozat 

VP6-19.2.1.-50-1-17 kódszámú „Szociális alap 

 és szakosított ellátás fejlesztése LEADER támogatással” 

 című  pályázat benyújtása 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 65/2018. 

(V.16.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

 

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” felhívásra 

„Szociális alap és szakosított ellátás fejlesztése LEADER támogatással” 

címmel támogatási kérelmet nyújtson be. 

 

A projekt megvalósítási helyszín címe és helyrajzi száma: Szent László 

Alapszolgáltatási Központ, 6133 Jászszentlászló, Hunyadi utca 2. 

Jászszentlászló belterület 501/6 hrsz. 

 

A pályázat teljes költsége 3.742.753.-Ft, ebből az elszámolható költség: 

3.742.753.-Ft, a támogatás összege 3.368.477.-Ft, a vállalt önerő mértéke 

374.276.-Ft. A pályázati saját erő Jászszentlászló és Móricgát községek 

között megosztásra kerül a Társulási megállapodásban foglaltak szerint.  

 

A projekt 2019. évben került megvalósításra, ezért Képviselő-testület 

kötelezettséget vállal, hogy a projekt megvalósításának teljes költsége és a 

saját erő elkülönítetten beépítésre kerül Jászszentlászló Község 

Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletébe.  

 

„Szociális alap és szakosított ellátás fejlesztése LEADER támogatással” 

projekt 2019. évben kerül megvalósításra, Képviselő-testület kötelezettséget 

vállal, hogy a saját erő elkülönítetten beépítésre kerül Jászszentlászló 

Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletébe.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Mivel Képviselő-testület rendkívüli ülést tartott, egyebek napirendi pont nem került kitűzésre.  

 

 

K,m.f 

 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


