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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Zagyvaszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2015. április 30-án megtartott rendkívüli testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: Fekete László polgármester 

  Kiss László alpolgármester 

Kiss J. Szabolcs képviselő 

Lakó Attila képviselő 

   

 

Meghívottak: Pethőné Nagy Ilona aljegyző 

 

 

Megjelentek:  Fügedi Anett jegyzőkönyvvezető 

  Szabó Józsefné jegyzőkönyvvezető 

 

 

Fekete László polgármester 

Köszöntöm a testületet és a megjelenteket. A testület határozatképes 4 fővel, 

Rabecz Katalin, Boronkay Andrea és Fügedi Szilárd igazoltan maradtak távolt. 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek választom Kiss J. Szabolcs és Lakó Attila képviselő 

urakat valamint két napirend pont tárgyalását. 

A képviselő-testület a napirendi pontokat, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőket 

tudomásul vette. 

 

1.) Napirendi pont 

Zagyvaszántói Sport Egyesületnek öltöző felújításához történő hozzájárulás. 

(Előterjesztés jegyzőkönyv melléklete. 

 

Fekete László polgármester 

Az első napirendi pont a TAO-s pályázat támogatása a Zagyvaszántói Sport 

Egyesületnek.  

A ZSE a képviselő-testület hozzájárulását kéri a Selypi úton lévő Sporttelepen 

található öltöző felújításához, melyre pályázatot szeretnének benyújtani. A 

terület és a rajta lévő épület is az Önkormányzat kizárólagos tulajdona, ezért 

szükséges a hozzájárulási nyilatkozat. 

Van kérdése a testületnek? 

Mivel kérdés nem érkezett, ezért kérem a testületet, hogy szavazzon! 
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A képviselő testület jelenlévő 4 tagja egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

68/2015. (IV.30) Önk. Határozat 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a 

Zagyvaszántói Sport Egyesületnek, a kizárólagos tulajdonában lévő 3031 

Zagyvaszántó, Selypi út 423 hrsz-ú, Sporttelep megnevezésű belterületi 

ingatlanon található öltöző felújításához. 

 

Határidő: 2015. április 25. 

Felelős: Fekete László polgármester 

 

 

 

2.) Napirendi pont 

Gépjármű pályázat benyújtása. (Előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 

 

Fekete László polgármester 

A második napirendi pont a gépjármű pályázat benyújtásához szükséges 3 

határozat. Az első a szakmai program, a második a gépjármű pontos 

megnevezéssel, típussal, valamint a Goodwill Consulting pályázatíró cég 

meghatalmazása. 

 

Fekete László polgármester 

A terepjáró helyett kisbuszra pályázunk, jobban ki tudjuk használni. 

 

Kiss J. Szabolcs képviselő 

A 8.000 eFt nettó? 

 

Fekete László polgármester 

Igen az ÁFA minket terhel. Két ajánlat va, én nem találtam meg a különbséget. 

 

Lakó Attila képviselő 

Az L2-es számú hosszabb, az L1-es rövidebb verzió, ugyanazon az árban. 

 

Kiss J. Szabolcs képviselő 

Ha nincs különbség, az árban számunkra előnyösebb lenne, a hosszabb változat. 
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Lakó Attila képviselő 

Árban megegyeznek, egyedül a hosszuk különbözik. 

 

Fekete László polgármester 

Amíg bírja a régi autó, azzal szállítjuk ki az ételt. 

Amennyiben nincs több kérdése a testületnek, kérem, szavazzon! 

 

A képviselő testület jelenlévő 4 tagja egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

69/2015. (IV.30) Önk. Határozat 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

döntött, hogy részt vesz az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 

fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 

21/2015. (IV. 17.) MvM rendelettel kiírt pályázaton. Pályázni kíván egy Opel 

típusú, Vivaro Combi L2H1 1.6 TwinTurbo (dízel) típusú gépjárműre. 

A képviselő testület határozata alapján a szociális szolgáltatások 

színvonalasabbá tétele szükséges. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete László polgármester 

 

A képviselő testület jelenlévő 4 tagja egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

70/2015. (IV.30) Önk. Határozat 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Szakmai Programját a Zagyvaszántói 

közlekedési szolgáltatásokról és azt elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete László polgármester 

 

A képviselő testület jelenlévő 4 tagja egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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71/2015. (IV.30) Önk. Határozat 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft-t az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 

nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelettel kiírt pályázat 

megírására és az azt követő monitoringra. 

Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete László polgármester 

 

Több hozzászólás, bejelentés nem volt a polgármester 17,15-kor bezárta az 

ülést. 

 

 

Zagyvaszántó, 2015. április 30. 

 

K.m.f 

 

 

 

            

  Fekete László                    dr. Kórós Tímea                        Pethőné Nagy Ilona 

   polgármester             jegyző         aljegyző 

 

 

 

 

       Kiss J. Szabolcs                    Lakó Attila 

            jegyzőkönyv-hitelesítő                                           jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


