Ladánybene Község Onkormányzat Képviselő-testülete
6045 Ladánybene, Fő utca 66.
Telefon : 7 61555-284, 76/555-285
Email: lbene@lada nvberte,hul

Ladánybene Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
712015.
2015. június 8-i
rendkívüli ü lésénekjegyzőkönyve

Határozat: 3912015. (Vl. 08.) határozat

JEGyzőKöttw
Készült: Ladánybene Község Önkormányzat Képviseló-testületének 2015. június 8-i
rendkívüli ülésén

Jelen

vannak:

Kardos Attila polgármester
Mátyás Ferenc Miklós
dr. Rácz lmre Gábor
Tóth Árpád
vida Lászlóné
képviselők (6 fő)
Visontay lstván

Szádvári

Jeqvzőkönvvvezető:

J

aljegyző

Erika

(Jelenléti ív mellékelten csatolva)

urászik Erika előadó

Kardos Attila polgármester: 8.00 órakor köszöntötte

a megjelenteket, elmondta, hogy a
kahelyi elfog laltsága miatt
na
mun
képviselőtestü let ü lésérőlSimkóné Jámbor Marian
hiányzik.

A ieqvzőkönvv hitelesítésérefelkérte: Tóth Árpád és
Vida Lászlóné képviselőket.
A Képviselótestület a jegyzőkönyv hitelesítők személyéretett javaslatot elfogadta.
Kardos Attila
el:

-

polqármester: javaslatára a képviselő{estület az alábbi napirendet fogadta

1. Előteriesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló
mogatásá ról szóló pály ázat be nyújtásá ra
Előadó: Kardos Attila - polgármester

fejlesztések

tá

NAPIRENDI PoNT TÁRGYALÁsR:

2. Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló
tá mo

g

atás ár

ől szőlő pály ázat

Előadó: Kardos Attila

-

fejlesztések

be nyújtásá ra

polgármester

Kardos Attila - polqármester: ismerlette a képviselőkkel a pályázati kiírás részleteit,
elmondta, hogy már az elmúlt években is beadtuk e pályázatot, azonban forráshiány miatt
elutasításra kerültek.

A

képviselők részérőlaz elhangzottakkal kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem

hangzott el, ezért Kardos Attila

A

-

polgármester szavazásra kérte a képviselőket.

képviselő{estület 6 igen szavazattal
határozatot hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Közséq Onkormánvzat Képviselő-testületének 39/2015. (Vl.
határozata

az óvodai, iskola és utánpótlás sport

támogatására

08.)

infrastruktúra-fejlesztés, felújítás

HATÁROZAT

1.
2.
3.

4.

Ladánybene Község Önkormányzat Képvise!ő-testülete dönt, hogy pályázatot
nyújt be az önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására
ezen belü! az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés,
felújítás, vagy új sportlétesítménylétrehozására.
A képviselő-testü]et dönt, hogy a pályázathoz szükséges önerőt, azaz 1.797.005
Ft_ot 2015. évi költségvetés terhére nem lakóingatlan bérbeadása és
üzemeltetése, valamint máshová nem sorolható egyéb közösségi társadalmi
tevékenység terhére - biztosít.
A képviselő_testület felkéri az alpgyzőt a 2015. évi költségvetési rendelet
módosítására.
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kardos
Attila - polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015.június 9.

képviseló-testületi ülésen egyéb nem hangzott el, ezért a polgármester
órakor bezárta.
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kardos Attila
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Tóth Árpád
képviselő

hitelesítők:

j
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vida Lászlóné'-l.{
képviselő

JELENLÉrt ív
Készült: Ladánybene Községi Önkormányzaí Képviselő-testületének
2015.június 8. - i rendkívüli ülésén

Jelen vannak:
1.

Kardos Attila polgármester

2.Mátyás Ferenc Miklós képviselő
3. dr. Ftácz Imre Gábor képviselő

4. Simkóné Jámbor Marianna képviselő
5. Tóth Árpád képviselő
6. Vida Lászlőné képviselő
7. Visontay István képviselő
8. Szádvári

Erika allegyző

MEGrrÍvoTTAK

