Ladánybene kcizség onkormányzat képviset -testtilete
6045 Ladánybene, F utca 66.
Telefon: 76/555 -284, 76/555-285
Email : l Fen"e@IadanyFene. hg

Ladánybene K<izség Onkormányzat
Képvise! -testtilete
l312016.
2016. szeptember í2-i rendkívtili
tilésének jegyz kcinyve

Határozat: 6112016. (lX. 12.) határozat

JEGYZÓKONYV

Késztilt: Ladánybene Kozség Onkormányzat Képviselo-testuletének 2016. szeptember 12-i
rendkívüli ülésén
Jelen

vannak:

Kardos Attila polgármester
simkóné Jámbor Maríanna

Tóth Árpád

vida Lászlóné
Visontay lstván
Szádvári

képviselók (5 fo)

Erika

Jegvz konvvvezet : Jurászik Erika

aljegyzó

(Jelenléti ív mellékelve)

eloadó

Kardos Attila polgármester: 9,00 órakor koszontotte a megjelenteket, elmondta, hogy
képviselo-testületi ulés határozatképes, mivel 7 fó képviselobol 5 fó jelen van,

a

A ieqvz konvv hitelesítésérefelkérte: Tóth Árpád és

Visontay lstván képviseloket.

A Képviselo-testület

Kardos Attila

-

a

jegyzokonyv hitelesítok személyéretett javaslatot elfogadta.

polgármester: ismertette a napirendi pontot,

napirendet fogadták el,

sa

képviselok az alábbi

NAP!RENDl PONT:

1. Adósságkonszolidációban részt nem vett
E! adó: Kardos Attila - polgármester

onkormányzatok állami támogatása

NAP!RENDl PoNT TÁRGYALÁSA:
Kardos AttiIa - polqármester: elmondta, hogy a képviselo-testület a 2016, augusztus 15-i
ülésen dontött arról, hogy benyujtja támogatási igényétaz adósságkonszolidációban részt
nem vett onkormányzatok állami támogatására. Egy pontban azonban szükségessé vált a

hozott határozat módosítása, mivel nem 2017. évben, hanem 2016, évben kell biztosítani az
onkormányzatnak a saját forrást,

A

képviselok részérolkérdés,hozzászólás nem hangzott

szavazásra kérte oket,

A

képviselo-testület 5 igen szavazattal
határozatot hozta:

-

el, ezért a

polgármester

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

nvben_
eene Kozséq Onkormánvzat
!határozata

Képviset -testtiletének 6tt2oí 6.

(lx.

12.)

adósságkonszolidációban nem részesí,ilt teleptilési cinkormányzatok fejlesztésének
tám o gatásá ra pály ázat be n yujtása
HATÁROZAT

Ladánybene Kcizség Önkormányzat Képvisel -testtilete a 2016. augusztus í5.
napján kelt 56/2016. (Vlll. 15.) határozatát visszavonja, s helyette az a!ábbi
határozatot hozza:

Ladánybene Kozség Önkorm ányzat Képviset -testtilete dcint, hogy a heIyi
onkorm ányzatokért feleI s miniszter által Magyarország 2016. évi kcizponti
kciltségvetésérl szóló 2a15. évi C. tcirvény 3. melléklet t!. 8. pontja alapján kiírt
az adósságkonszolidációban nem részestilt teleptilési cinkorm ányzatok

1.

lesztései n e k tám ogatásá ra pály ázatot nyrijt be.
telepi,ilés belteriiletén lév Rákóczi
utca (hrsz. 228.) járda építésére,felujítására, karbantartására, valamint a 41t5.
hrsz-u belteriileti ut szilárd burkolattal tcirtén ellátására nyujtja be.
3. A fejlesztés kiviteli f cisszege 20.190.737 Ft, amelyb l 20.000.000 Ft vissza nem
térítendtámogatást igényel, s a fennmaradó 190.737 Ft cisszeget 2016. évi
koltségvetésébensaját forrás terhére biztosítja.
4. A képvise! -testí,ilet felhatalm azza Kardos Attila - polgármestert - a pályázat
benyujtására.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2016. szeptember 12,
fej

A képvisel -test ilet támogatási igényéta

2.

A képviselo-testületi ulésen egyéb nem hangzott el, s a polgármester a testulet ülését9,15
órakor bezárta.
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