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Határozat: 4412017 . (V, 29,) határozat



JEGYZOKONW

Készült: Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 29 - i

rendkívüli ülésén

Jelen vannak: Kardos Attila polgármester

dr, Rácz lmre Gábor
simkóné Jámbor Marianna
Tóth Árpád
vida Lászlóné
Visontay lstván képviselők

Szádvári Erika aljegyző

(6 fő)

(Jelenléti ív mellékelve)

Jeqvzőkönvvvezető: J urászik Erika előadó

Kardos Attila polqármester:15.00 órakor köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Mátyás Ferenc
képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt az ülésen nem jelent meg.

A ieqvzőkönw hitelesítésére felkérte: simkóné Jámbor Marianna és
Vida Lászlóné képviselőket.

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadta,

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDl PONT:

1. Előterjesztés Ladánybene Felsőlajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati
Társulás támogatására
E!őteriesztő: Kardos Attila - polgármester

NAPIRENDl PoNToK TÁRGYALÁsR:

'l. Előterjesztés Ladánybene - Felsőlajos Szennyvízetvezetési Önkormányzati
Társulás támogatására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attita - polqármester: ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy a

izennyvízpályázat támogatása esélyének növelése érdekében szükséges lenne a jelenlegi
tervdokumentációt módosítani, amely szerint a szennyvíztisztító nem Táborfalván lenne. A
tervdokumentáció módosításának költség e az előterjesztésben foglaltak szerint 1 ,370.000 Ft
+Árn összeg lenne. Ezen összeg a társulás jelenlegi pénzkészletéből, valamint a két
település hozzájárulásából tevódne össze.



A képviselók egyhangúlag egyetértettek azzal, hogy minden esélyt meg kell ragadni ahhoz,
hogy a településen megvalósuljon a szennyvízberuházás.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal - ellensz avazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta.

Lac!énybene Közséq Önkormánvzat Képviselő-lestületének 44120í7. (V. 29.) határozata
Ladánybene-Fe!sőlajosSzennyvízelvezetésiÖnkormányzati6

HATÁROZAT

1. Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy 409.590
Fttal támogatja Ladánybene Felsőlajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati
Társulás részére a Ladánybene és Felsőlajos települések szennyvízelvezetésére és
tisztítására a 2000 LE feletti agglomeráció kialakítására vonatkozó
megvalósíthatósági tanulmány és felülvizsgálati dokumentáció elkészítését,

2, Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban foglalt
támogatás pénzügyi fedezetét Ladánybene Önkorm ányzat Képviseló-testületének
2017. évi költségvetésében az áItalános tartalék terhére biztosítja,

3. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Kardos Attila -
polgármestert a határozatban foglaltakkal kapcsolatos valamennyi teendő
megtételére.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2017. május 29.

A képviselők részéről egyéb nem hangzott el, ezért Kardos Attila - polgármester a képviseló-
testület ülését 15.30 órakor bezárta.
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simkóné Jámbor Marianna
képviselő
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