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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:  Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2018. május 16-

án 11 
30 

órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterem 

 

J e l e n   v a n n a k: 

 

 Nagy András polgármester Társulási Tanács elnöke 

 Csontos Máté  polgármester Társulási Tanács alelnöke  

 Deli Jánosné képviselő 

 Dr Hajagos-Tóth Sándor képviselő 

 Tóth Antal  képviselő 

 Tóthné Frank Anikó  képviselő 

  

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van: 

 

Valentovics Beáta  jegyző  

 

 

Nagy András – Társulási Tanács elnöke – Köszöntötte a megjelenteket. Az ülés 

határozatképes, 6 fő megjelent. 

 

Javasolja az ülés napirendjének a meghívón szereplő napirendi pontok elfogadását. 

 

Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa – 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a rendkívüli ülés napirendjét alábbiak szerint fogadja 

el:  

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

szakosított ellátás fejlesztése a térségben” című pályázat benyújtása 

 

1. Napirendi pont 

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

szociális alap- és szakosított ellátás fejlesztése a térségben” című   

pályázat benyújtása 

  

 

Nagy András – társulási tanács elnöke – ismertette a VP6-19.2.1.-50-1-17 kódszámú 

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

térségben” című pályázat anyagát társulási tanács tagjaival.  

 

Javasolja, hogy Jászszentlászló-Móricgát Községek Önkormányzati 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 keretében a Szent László Alapszolgáltatási Központ intézménynél bútor és 

eszközbeszerzésre kerül sor.  
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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-Móricgát Községek 

Önkormányzati Társulása 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll.  

 

Társulási Tanács hatalmazza fel a társulás elnökét a pályázati dokumentáció aláírására,. 

 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 6 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

11/2018. (V.16.)T.T  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-Móricgát Községek Önkormányzati 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 nyújt 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-Móricgát Községek Önkormányzati Társulása 2018. évi 

költségvetésében rendelkezésre áll.  

 

Társulási Tanács felhatalmazza a társulás elnökét a pályázati 

dokumentáció aláírására. 

 

Felelős: Nagy András társulás elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

Nagy András Társulási Tanács elnöke, mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 

berekesztette. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

  

 Nagy András  Valentovics Beáta  

 Társulási Tanács  munkaszervezet vezető 

 elnöke  

 


