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ulésén
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Képviselo-testuletének 2017. julius 5-i rendkívÜli

vannak Kardos Attila polgármester
Mátyás Ferenc
simkóné Jámbor Marianna
Tóth Árpád
vida Lászlóné
képviselok (6 fó)
Visontay lstván

Szádvári
Jepna kijnrrwezet

:

aljegyzó

Erika

(Jelenléti ív mellékelve)

Jurászik Erika eloadó

képviselo-testületi ülés határozatképes, mivel 7 fó képviselobol 6 fó jelen Van,
A

ieq\z (dnw hitelesítésércfielkérte: Simkóné Jámbor Marianna és
Vida Lászlóné képviseloket.

A Képviseló-testület

a

je9yzokonyv hitelesítok személyéretett javaslatot elfogadta.

napirendi pontra vonatkozó javaslatot fogadja el.

NAPIRENDIPoNroK

1.

páryáEat benytrjtása
támogatására

a

El terieszt : Kardos Attila

teleptilési onkorm ányzatok rendkívtili

-

onkormánYzati

polgármester

MPIRENDI PoNTcI( rÁnoYru{st

1.

áryág1at benyrrjtasa

a telepü!ási

nkormányatok rendkÍvtili cinkormánYati

támogatására

El terieszt : Kardos Attila - polgármester

t2,10o.oooFtvisszanemtérítendotámogatástigényel.
A képviselók részérólészrevétel,hozzászólás nem hangzott

A

képviselo_testület
határozatot hozta:

6 igen szavazattal

-

el.

ellenszavazat és tartózkodás nélkul - az alábbi

Ladánvbene Ktizsée Onkormánvzat Képvisel _testiitetének
határozata

54 'lu. íVIl. 05.1

pályázat benyrÍjtása a teleptilési tinkormányzatok rendkíviili iinkormányzati

támogatásra

HATAROZAT

1. Ladánybene Kiizség Önkorm ányzat Képvisel -testiilete pátyázatot nyrijt be
beliigyminiszter és a nemzetg azdasági miniszter által meghirdetett

a
a
tiirvény 3.

2.
3.

Magyarország 2017. évi kiizponti kiiltségvetésérl szóló 2016. évi XC.
mellékletI.7. pont és III. 1. pontja szerinti a megyei iinkormányzatok rendkíviili
támogatására és a telepiilési iinkorm ányzatok rendkíviili támogatására.
A képvisel -testiilet diint, hogy azI. pontban meghatározottpályázaton
2.100.000 Ft vissza nem térítendtámogatást igényel.
A képvisel -testiilet felhatalmazza Kardos Attila - polgármester a támogatási
igény beny jtására.

A képviselok részérolaz ülésen egyéb nem hangzott el, ezért Kardos Attila
a képviselo-testület ülését berekesztette.
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