Jegyzőkönyv
a KépviselőKészült: 2015. augusztus 04-én az Önkorm ányzatiHivatal tanácstermében
testtilet nyilvános ülésén.

Jelen vannak: Németh LászIő polgármester

Milon LászLő
Varga Attila

Sipos Gyuláné
Boskóné Dr Tabanyi Annamárta al1egyző

Németh Lász|ő polgármester: Köszönti

a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-

ülést 9 órakor'
testület batározatiépJs, mert 5 foből 4 fő meg|elent. Megnyitja az
Javaslatot tesz azülés napirendjére az alábbiak szerint:

Napirend:
./ovoda felúj ítási munkái
Előadó:polgármester
1

lF altnapi teendők me
Előadó:polgármester
2.

A

Képviselő_testü1et
hatétrozatothozta'.

gb

eszélése

az ismertetett napirendet 4, igen szavazattal elfogadta és az aIábbí

Kunpeszér Község onkormány^, ropnirelő-testületének
99 l 20I5.NIII. 4.) határ ozata
Napirend elfogadása

augusztu 04' napján megtartott
Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2OI5.
üléséneknapirendjét a következők szerint határozzameg:
I

.

l

Óv o dafelúj ítási

munkái

Előadó:polgármester
2.

lF alunapi teendők me gbe szélése

Előadó:polgármester

I.Napirendi nont tárgYalása
Óvoda felújításimunkái
Előadó:polgármester
fe|iljítására benyújJott páIyáuat nem
Németh LászIő polgármester elmondja, hogy az ővoda
jelentős
felújítástkell végrehajtaní,
tat,almazza u ,rot{i|uti iakás fettfiiíaáx,őtt uronbun
hogy biztosítsa a szolgáIati
mivel az lalú.ntatraln oaaro szétrohadva stb.) Kéri a testületet,
összeget, Ft-ot
lakás felújításimunkáinak elvégzéséhezszükséges
Á repui'.rő-testü1et 4 ígen szavazatta| az a|ábbihatározatothozta:

Kunpeszér Közs ég Önkormán

y zat

Képviselő-testületének

1

00/20 1 5.(VIII.4.) határ

ozata

a Kunpeszéri
Kunpeszér Községi Önkormanyzat Képviselőtestülete'usv hatétoz, hogy
felúj ításához 1 .000.000'Napilozi-otthono s Óvo da ÉpületébentdláLhatő szo gálati lakás betső
Ft-lt bizto s it a 20 I 5 . évi költsé gveté s ébő 1 a tartalék terhére.
1

Felelős: polgármester
Határidő: azonna|

9

őra I7 perckor

megérkezik KáIozi Sándor képviselő, így a testület 5 fővel folyatja tovább

munkáját.

Il.Napirendi pont tárgYalása
Egyéb ügyek

Előadó:polgármester

hogy a művelődési bázná| az előtető javítását
_megsiúntetése
-Németh LászIő Polgarmester elmondja,
érdekében.Kérdezi a képviselők
megkezdték a munfások a beázás
hogy arra cserép vagy |emez kerüljön'
véléményét,
A képviselák egyhangrilagigy foglaltak állást, hogy cserép legyen az előtetőn'

Mivel az ülésnek több napirendj

e, kérdés és hozzászőIás nem

volt, a polgármest er azt 9 őra 40

perckor bezárta.
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Boskóné Dr. Tabányi Annamária
a|jegyző

