Jegyzőkönyv
Készrilt: 20l6.június l3-án az ÖnkormányzatiHivatal tanácstermében a Képviselltestület
nyilvános rendkívüli ülésén,
Jelen" vannak: Németh László polgármester
Varga Attila
Sipos Gyuláné

Milon Lászlő
kálozi srándor

Boskóné Dr Tabányi Annamári a aljegyú

Németh Lőszlő polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviseli
testület határozatképes, mert 5 flífl 5ő megjelent. Megnyitla az ülést 8 óra 30 perckor.
Elmondja, hogy a rendkívüli ülés telefonon törtéó összehívasát a ToP.3.2. energetikai

p ály éaathoz

sziiks é g e s dö nté s me gho zatal a indoko lta.
Javaslatot tesz az ülés napirendj ére az alábbiak szerint:

N+pi.rend:
1./ TOP 3,2.1 energetikai pályazat aktuális
Eőadó:polgármester

A

Képvisebtestület

határozatot hozta:

az

teenö

ismertetett napirendet 5igen szavazattal elfogadta és

az

aléhbi

Kunpeszér Község Önkormán yzat Képviselő-testületének
66 l 201 6,(Y I. 1 3.) határ ozata
Napirend elfogadása
Kunpeszér Község Önkormányzat Képvisebtesttilete 2016. június 13. napján megtartott

üléséneknapirendjét a követkeák szerint határozzameg:
1,/

TOP 3.2.1 energetikai pályázat aktuáli§ teenő

Eőadó:polgármester

I.Napirendi pont tárgyalása
l./ TOP 3.2. energetikai pályázat aktuális teenói
Ebdó:polgármester
Németh Lászlő polgármester elmondja, hogy a TOP3.2.1 energetikai pályazathoz szükséges
egy felhatalmaző döntés meghozatala, melynek értelmébena képvisebtestület felhatalmazia2
M Ft összeghatárig önálló döntési jogkönel a polgármestert a pályazat effiszíőszakaszában.

A

ké p v i s e bte stül

et 5 i gen

szav azattal az alábbi határ o zatgt ho zta:

Kunp eszér Közs ég Önkormán yzat Képviselő-testüIetének
67 l20l6.(YI 13.) h atár ozata

67

12016.(YI

1

3.) határ ozata

páIyázat
Kr.rnpeszér Községi Önkormányzat Képviselő_testülete úgy dönt, hogy a ToP 3.2.I
Lászlő
eiőkészítő szakasz|ában 2 M Ft-osszegh atárigönálló dontési joggal ruházza fel Németh

polgármestefi.
Felelős : Képviselő-testület
Határídő.azonnai

azt SÓra 45
Mive1 az ülésnek több napirendje, kérdésés hozzászólás nem volt, a polgármester
perckor bezárta.
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Boskóné Dr. Taban

JELENLÉrt ív
Kunpeszér Községi Önkormányzat
Képviselő-te stületének

2016.június 1 3-i üléséről

Németh Lászlő pol gárme ster
Varga Attila
Sipos Gyuláné

Milon Lász|ő
káIozi sándor
Boskóné Dr. Tabányi
Annamária aljegyző

