Lajosmizse Város
Önkormányzata
LMKOH/1/12/2017.
Képviselő-testületi rendkívüli ülés jegyzőkönyve
2017. május 23.
Az ülésen hozott határozat száma és tárgya:

67/2017. (V.23.) ÖH.

Az 56/2017. (V.02.) önkormányzati határozat módosítása

Jegyzőkönyv
Készült: A Képviselő-testület 2017. május 23-án, 08.04 órakor a Városháza Dísztermében
megtartott Képviselő-testületi rendkívüli nyílt ülésről.
Jelen vannak: Basky András polgármester, Sápi Tibor alpolgármester, Sebők Márta,
Keresztes Ferenc, Józsáné dr. Kiss Irén, Borbély Ella, Fekete Zsolt, Péli Szilveszter, Sápi
Zsomborné Orbán Antal, képviselők.
A Képviselő-testület létszáma összesen 9 fő.
Bejelentéssel távol: dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Belusz László, Orbán Antal képviselők
(3 fő).

Tanácskozási joggal meghívottak:

Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Egyéb meghívottak:

Horváth Sándor pályázati referens

Jegyzőkönyvvezető:

Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli nyílt
Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 9 képviselő
jelen van. dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Belusz László, Orbán Antal képviselők jelezték,
hogy nem tudnak részt venni a mai ülésen. A meghívóban 1 napirendi pont szerepel. Aki ezt
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal
– ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el:
Napirend

Előterjesztő

1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott
pályázat hiánypótlása

Basky András
polgármester

Belusz László képviselő 08.05 órakor megérkezett.
A Képviselő-testületi ülés 10 fővel határozatképes.
1. napirendi pont:
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázat
hiánypótlása
Előadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Benyújtásra került a pályázat és a pályázati útmutatóban nem
megjelenő hiánypótlásokat kértek. A határozatban szerepelnie kell, melyik kiírásra vonatkozik
a pályázat. E nélkül nem kerülhet benyújtásra a pályázat. Egyéb kérdés van-e? Amennyiben
nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi
határozatot fogadta el:
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67/2017. (V.23.) ÖH.
Az 56/2017. (V.02.) önkormányzati határozat módosítása
Határozat
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
56/2017. (V.02.) önkormányzati határozat 1) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény 3.
melléklet II. 2. pontja szerinti, önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre
pályázatot nyújt be az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.)
fejlesztése érdekében.”
Határidő: 2017. május 23.
Felelős: Képviselő-testület

Basky András polgármester: Mivel más napirendi pont nincs a mai Képviselő-testületi ülést
08.06 órakor bezárom!

K.m.f.

Basky András sk.
polgármester

dr. Balogh László
jegyző távollétében

Muhariné Mayer Piroska sk.
aljegyző
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