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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 

29-én 9 
00

 órakor megtartott soron kívüli 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. Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatás igényléséhez önerő biztosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

2. Lajkó Gábor Jászszentlászló, Vasút u. 16. szám alatti lakos támogatása 
 (Írásbeli előterjesztés) 

 

1. Napirendi pont. 

Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatás igényléséhez önerő 

biztosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Nagy András - polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival, a szociális célú 

tüzelőanyag vásárlás támogatás igényléséhez önerő biztosításáról szóló előterjesztést.  

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  

 

95/2019. (VII. 29.) számú határozat 

„Szociális célú tüzelőanyag vásárlás” támogatás  

igényléséhez önerő biztosítása  

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 

2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 3. melléklet 1.9 

pont szerint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
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vásárlásához kapcsolódó támogatására támogatási kérelmet nyújt be 238 

erdei m
3
 mennyiségű kemény lombos fafajta beszerzésére.  

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, 

hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőktől ellenszolgáltatást nem 

kér.  

A kérelem benyújtásához szükséges 1.000.- Ft/erdei m
3
+áfa, azaz 

mindösszesen 302.260,-Ft önerőt a Jászszentlászló Község 

Önkormányzata 2019. évi költségvetése – Általános tartalék előirányzata 

terhére biztosítja.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázati 

dokumentáció benyújtásával.  

 

Felelős: Nagy András polgármester  

             Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: Azonnal  

 

 

2. Napirendi pont. 

Lajkó Gábor Jászszentlászló, Vasút u. 16. szám alatti lakos támogatása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Nagy András - polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival Lajkó Gábor 

támogatási kérelmét. Támogatja a kérelmet, javasolja, hogy a Pöttyös Bögre zenekar 2019. 

szeptember 28-án megrendezésre kerülő Magyar Fesztiválra történő kiutazáshoz 

Jászszentlászló Község Önkormányzata biztosítson 100.000.-ft támogatást. Javasolja, 

képviselő-testület hatalmazza fel a támogatási megállapodás aláírásával.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  

 

96/2019. (VII. 29.) számú határozat 

Lajkó Gábor Jászszentlászló, Vasút u. 16. sz. 

lakos támogatása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Lajkó Gábor 

6133 Jászszentlászló, Vasút utca 16. szám alatti lakos  részére 100.000.- 

Ft, azaz Egyszáz-ezer forint támogatást biztosít. 

 

Felkéri a polgármestert - Jászszentlászló Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és 

átvételéről szóló 5/2014. (II. 26.) rendelete alapján a megállapodást kösse 

meg.  
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A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2019. évi 

költségvetését megállapító 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 

„Egyéb Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek 

támogatása előirányzata.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2019. augusztus 15. támogatási szerződés megkötése 

 

 

Nagy András – polgármester – a soron kívüli ülést berekesztette.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 

 

 


