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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2016. szeptember 

20-án 8 
00 

órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme. 

 

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

 

 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 

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van: 

Valentovics Beáta  jegyző 

 

 

Nagy András – polgármester – Köszöntötte a megjelenteket. A rendkívüli ülés 

összehívására a KÖFOP-1,2,1-VEKOP-16 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP 

rendszer országos kiterjesztéséhez" pályázattal kapcsolatos döntések miatt van szükség. 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az ülés napirendjét az alábbiakban fogadta el: 

 

1. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 

 rendszer országos kiterjesztéséhez" pályázat benyújtása 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

 

1. Napirendi pont 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 

rendszer országos kiterjesztéséhez" pályázat benyújtása  

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

 

Nagy András – polgármester – Jászszentlászló Község Önkormányzata A KÖFOP-1.2.1-

VEKOP-16 "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez" felhívás keretében pályázatot kíván benyújtani.  

 

A projekt teljes költsége 7.000.000.-Ft a támogatás intenzitása 100%. 

 

Javasolja a Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert és a jegyzőt a pályázati 

dokumentáció benyújtásával.  
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Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – Nagy András polgármester javaslatában foglaltaknak megfelelően az 

alábbi határozatot hozta:  

 

137/2016. (IX.20.) határozat  

KÖFOP-1.2.1-VEKOR-16 pályázat benyújtása 

 

Határozat  
 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete A KÖFOP-1.2.1-

VEKOP-16 "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez" felhívás keretében pályázatot nyújt be.  

 

A projekt teljes költsége 7.000.000.-Ft a támogatás intenzitása 100%. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázati 

dokumentáció benyújtásával.  

 

 Felelős: Nagy András  polgármester 

 Határidő: 2016. szeptember 30. pályázat benyújtására 

                 Folyamatos 

 

Nagy András - polgármester - Javasolja, hogy az Önkormányzat a KÖFOP-1,2,1-VEKOP-

16 Csatlakoztatási konstrukció és önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" 

címen meghirdetett felhívás keretében benyújtandó pályázat elkészítésével és összeállításával  

az ALBENSIS Fejér Megyei Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 

(Székesfehérvár, Szent István tér 9.) bízza meg. A projektmenedzsment díját a pályázati 

összeg 2,5%-ában állapítják meg. Javasolja Képviselő-testület hatalmazza fel a megbízási 

szerződés megkötésével.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – Nagy András polgármester javaslatában foglaltaknak megfelelően az 

alábbi határozatot hozta:  

 

 

138/2016. (IX.20.) határozat  

Megbízási szerződés megkötése 

ALBENSIS Nonprofit Kft-vel 

 

 

Határozat  
 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete A KÖFOP-1.2.1-

VEKOP-16 "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez" felhívás keretében közzétett pályázati anyag 

elkészítésével és összeállításával a ALBENSIS Fejér Megyei 

Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot bízza meg.  

 

A projektmenedzsment díját a pályázati összeg 2,5%-ában állapítják meg.  
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 

aláírásával.  

 

 Felelős: Nagy András  polgármester 

 Határidő: 2016. szeptember 25. megbízási szerződés aláírására 

                 Folyamatos 

 

 

Nagy András polgármester mivel több hozzászólás nem volt, a rendkívüli ülést berekesztette. 

 

 

K. m. f.  

 

 

 

  

 Nagy András  Valentovics Beáta  

 polgármester jegyző 


