Felsılajos Község
Önkormányzata
II/33/11/2013.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2013. május 13-i ülés

Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya:

27/2013. (V. 13.) ÖH.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete
26/2013. (IV. 26.) határozatának kiegészítése
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Jegyzıkönyv

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 13-án 11.00 órakor a
Faluházban megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István, Makainé Antal
Anikó, Czigány Lajos képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 5 fı.
Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Balogh László

jegyzı

Jegyzıkönyvvezetı:

Terenyi Helga

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli Képviselıtestületi ülésünkön megjelent. Megállapítom, hogy valamennyi képviselı jelen van, így az ülés 5 fıvel
határozatképes. A meghívóban 1 napirendi pont szerepel, kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel
kapcsolatosan más javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a napirendi ponttal,
kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi napirendi pontot fogadta el:

Napirend
1.

Térfigyelı rendszer kialakítása Felsılajoson pályázat hiánypótlása

Elıterjesztı
Juhász Gyula
polgármester

1. napirendi pont:
Térfigyelı rendszer kialakítása Felsılajoson pályázat hiánypótlása
Juhász Gyula polgármester: Az elızı ülésen foglalkoztunk már ezzel a BM-es pályázattal, most
ezzel kapcsolatosan érkezett egy hiánypótlás, melynek eleget kell tennünk. A határozat-tervezetet kell
kiegészítenünk, melyben kimondjuk, hogy az önkormányzat önerı fizetésére nem kötelezett.
dr. Balogh László jegyzı: A MÁK-tól érkezett egy levél, melyben kérik kiegészíteni az elızı
határozatunkat azzal, hogy Felsılajos 100 % támogatottságban részesül.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi határozatot hozta:
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27/2013. (V. 13.) ÖH.
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete
26/2013. (IV. 26.) határozatának kiegészítése
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 26/2013. (IV. 26.) számú
önkormányzati határozata az alábbi 3.) ponttal egészül ki:
„3.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete kijelenti, hogy Felsılajos
Község Önkormányzata az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsoló fejlesztési támogatás
igénybe vételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet 1. § (4)
bekezdésének a) pontja alapján önerı fizetésére nem kötelezett.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2013. május 13.

Juhász Gyula polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, a mai rendkívüli ülésünket 11.15
órakor bezárom.

kmf.
/:Juhász Gyula sk./
polgármester

/:dr. Balogh László sk./
jegyzı
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