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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 

25-én 10 
00

 órakor megtartott soron kívüli 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, 100%-os megjelenés.  

 

A rendkívüli ülésnek egy napirendi pontja van, az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések 2020. pályázat benyújtása.  

 

1. Napirendi pont.  

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2020. pályázat benyújtása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester – ismertette a Képviselő-testülettel az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések 2020. pályázat benyújtása tárgyában készült anyagot. 

Jászszentlászló Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 

államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett pályázat keretében a 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a 

továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására jogcímen pályázatot nyújt be a pályázati 

kiírás c.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra.  A pályázat keretében megvalósul a 

Jászszentlászló, Iskola utca 494 hrsz. (Alkotmány utca és Móra Ferenc utca közötti szakasza) 

Móra Ferenc utca 510 hrsz. (Rákóczi utca és Iskola utca közötti szakasza) 352 folyóméter 

felújítása. A felújítás teljes költsége: 19.992.279.-Ft, az igényelt támogatás 12.994.981.-Ft, a 

pályázati saját erő mértéke 6.997.298.- Ft. A pályázati saját erő fedezete Jászszentlászló 

Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2020. évi költségvetését megállapító 5/2020. 

(II. 27.) önkormányzati rendelet – Általános tartalék előirányzata.  Javasolja, Képviselő-

testület a pályázat benyújtására hatalmazza fel.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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24/2020. (VI. 25.) határozat 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések 2020. pályázat benyújtása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 

egyetértésével meghirdetett pályázat keretében a Magyarország 2020. évi 

központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: 

Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására jogcímen pályázatot nyújt 

be a pályázati kiírás 

 c.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélon. 

 

A pályázat keretében megvalósul a Jászszentlászló, Iskola utca 494 hrsz. 

(Alkotmány utca és Móra Ferenc utca közötti szakasza) Móra Ferenc utca 

510 hrsz. (Rákóczi utca és Iskola utca közötti szakasza) 352 folyóméter 

felújítása. 

 

A felújítás teljes költsége: 19.992.279.-Ft, az igényelt támogatás 

12.994.981.-Ft, a pályázati saját erő mértéke 6.997.298.- Ft.  

 

A pályázati saját erő fedezete Jászszentlászló Község Önkormányzat 

Képviselő- testületének 2020. évi költségvetését megállapító 5/2020. (II. 

27.) önkormányzati rendelet – Általános tartalék előirányzata.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció 

benyújtására.  

 

Felelős:    Nagy András polgármester  

Határidő: 2020. július 10. pályázat benyújtása 

                 2021. december 31., a beruházás befejezésének határideje  

 

Mivel több hozzászólás nem volt Nagy András polgármester a soron kívüli ülést 

berekesztette.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


