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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 

22-én 15 
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 képviselő 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. TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése pályázat benyújtása 

 Írásbeli előterjesztés 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

 

1. Napirendi pont.  

TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése pályázat benyújtása 

 Írásbeli előterjesztés 

 

 

Nagy András – polgármester – Jászszentlászló Község Önkormányzata nevében a Terület- 

és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése, 

TOP-1.4.1-19 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási 

kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák a 

Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 

konzorciumban. Az erről készült konzorciumi együttműködési megállapodás az 

előterjesztésben szerepel. A bölcsődei férőhely kialakítása, új épület építését jelenti, a projekt 

teljes költségvetése 151.290.343.-Ft, az igényelhető támogatás 151.290.343.-Ft.  

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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47/2019. (V. 22.) határozat  

TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhely kialakítása,  

bővítése pályázat benyújtása 

 

H a t á r o z a t 

 

1. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért 

azzal, hogy a TOP-1.4.1-19 kódszámú pályázati kiírásra 

Jászszentlászló Önkormányzata pályázatot nyújtson be  a Bölcsődei 

férőhely kialakítása, bővítése címmel bruttó 151.290.343.-Ft 

pályázati összköltségű beruházás megvalósítására.  

 

2. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

beruházás megvalósítása érdekében a bruttó 151.290.343.-Ft költség 

fedezetére vissza nem térítendő támogatási igény céljából pályázatot 

nyújt be a TOP-1.4.1-19 kódszámú pályázati kiírásra.   

 

3. Jászszentlászló Község Önkormányzata 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.   

 

4. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, 

hogy a támogatással létrehozott beruházást a pályázatban vállalt 

szakmai tartalommal változatlanul fenntartja a projekt befejezését 

követő 5 évig.  

 

5. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal 

kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, valamint arra, hogy a 

pályázattal kapcsolatos ügyekben teljes körűen eljárjon.  

 

Határidő:2019.május 30. a pályázat előkészítése és benyújtása 

Felelős: Nagy András polgármester 
 

 

 

Mivel több hozzászólás nem volt Nagy András polgármester az ülést berekesztette.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


