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1/2018.

JEGYZŐKÖNYV
soron kívüli nyílt üléséről

2018. január 31.)

1/2018. (I. 31.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

2/2018. (I. 31.) Képviselőtestületi Határozat
„Jászboldogháza-Portelek összekötő Út felújítása traktorbeszerzéssel” pályázatról

Készült: 2 példányban
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018. január 31-án Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkatervében nem szereplő rendkívüli nyílt ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144
Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti Földszinti tanácskozó termében.

Jelen vannak: Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Szűcs Gergely, Menyhárt Ernő, — képviselők

Szűcs Lajos - polgármester
Dr. Dinai Zoltán -jegyző

Lakosság részéről vendég: 1 fő

A polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület összesen 7 főből áll, az
ülésenjelcn van 5 fő képviselő, Vámosi Norbert és Dr. Pap Béla bejelentették, hogy nem tudnak részt

venni a mai rendkívüli Képviselőtestületi ülésen.

A polgármester megállapítja, hogy a Képviselőtestületi ülés határozatképes.

A napirendhez van-e más javaslat, kérdés, napirend előtti hozzászólás? Ha nincs, javaslom, hogy a
meghívóban lévő napirendeket tárgyalja a Képviselőtestület. Kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 5 fő jelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

1/2018. (J. 31.’) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a mai ülésen a
kiküldött meghívóban lévő napirendet tárgyalja meg.

Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

1. Napirend
Előterjesztés a „iászboldogháza-Portelek összeköltő út felújítása traktorbeszerzéssel”
pályázattal kapcsolatos hiánypótlás megtárgyalására.
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A mai rendkívüli ülést a 2016. évben Kültcrületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című
pályázatra tett hiánypótlására történő felszólítás miatt hívtam Össze. A hiánypótlást 8 napon belül el kell
küldeni. A pályázatot Jászberény Város Onkormányzatával közösen adtuk be. Képviselőtestületi döntés
szükséges ahhoz, hogy a pályázatban lévő MTZ traktor hol kerülne elhelyezésre. Javaslom, hogy nyertes
pályázat esetén beszerzésre kerülő MTZ gépet a Községháza hátsó udvarában helyezzük cl. Van-e más
javaslat, vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 5 fő jelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

2/2018. (I. 31.) Képviselőtestületi Határozat
„Jászboldogháza-Portelek összekötő Út felújítása traktorbeszerzéssel” pályázatról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot nyújtott be Jászberény
Város Onkormányzatával konzorciumban „A vidéki térségek kisméretű intastruktúrájának és
alapveto szolgaltatasamak fejlesztesere” — Kulteruleti helyi kozutak fejlesztese —
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önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és
munkagépek beszerzése (Kódszám: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) felhívásra „Jászboldogháza
Portelek összekötő út felújítása traktorbeszerzéssel” címmel.

A támogatási intenzitás: 85 %.

A pályázathoz az önkormányzat a szükséges önerőt biztosítja a költségvetésébőL

Nyertes pályázati döntés esetén a megvalósítási hely, mely a gép (traktor) üzemeltetési helyéül
szolgál: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. hrsz.: 1/4.

Jászberény

biánypótlás

Szűcs Lajos: Van-e más egyéb kérdése vagy bejelentése a Képviselőknek? Amennyiben nincs, akkor
köszönöm szépen a Képviselőtestület tagjainak a mai ülésen való részvételt és az ülést bezárom.

Kmf

(Szűcs Lajos)
polgármester

(Dr. Dinai Zol’
jegyző

A Képviselőtestület megbízza Szűcs Lajos polgármestert a pályázati
előkészítésével és a dokumentáció elkészítésével, aláírásával.

Határidő a hiánypótlás benyújtására: 2018. február 5.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Város Onkormányzata — Dr. Szabó Tamás polgármester
Dr. Dinai Zoltán — jegyző

Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi ügyintéző
Pap Béla - pályázatíró



Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNÖKÉTŐL

1/2018.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghivom a Képviselő-testület 2018. évi munkatervében nem szereplő soron kívüli ülésre

Javasolt napirendi pontok:

2018. január 31 -én, szerdán délután 15,00 órára.

AZ ÜLÉS HELYE: Községháza Tanácskozó terme

1.1 Előterjesztés a „Jászboldogháza-Portelek összeköltő út felújítása traktorbeszerzéssel”
pályázattal kapcsolatos hiánypótlás megtárgyalására.
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban

Jászboldogháza, 2018. január 29. ‚M
Szűcs Lajos
polgármester



ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
JÁSZBOLDOGHÁZA

JELENLÉTI ÍV

1. Joó-Kovács Balázs ;
2. Kobela Margit

3. Menyhárt Ernő

4. Dr. Pap Béla

~

5. Szűcs Gergely

6. Várnosi Norbert

7. Szűcs Lajos

Jászboldogháza, 2018. január 31.


