2


3
9
9
	



											12/2019.














JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. június 11-én 17.00 órai kezdettel
tartott rendkívüli nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:

      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester	
						Gurdon Lajos			alpolgármester
						Kádi Gábor			képviselő
Kuti Vilmos			képviselő
						
	igazoltan távol van:			Gartner Tamás			képviselő

 
	meghívott: 				Sümegi Attila 			jegyző 	

					 
												 
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 4 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag határozatot hoz:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2019. (VI.11.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

NAPIREND 

I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételére irányuló döntés meghozatala
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételére irányuló döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy két hónap alatt 1.108.866,- Ft lejárt szállítói tartozás keletkezett, melyre pályázni lehet a rendkívüli önkormányzati támogatás keretében.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2019.(VI.11.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 10. pont szerinti „az önkormányzatok rendkívüli támogatása” keretében az Önkormányzat 2019. június 12. napján fennálló lejárt tartozás állományának összegében.
2./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy az 1./ pontban nevesített lejárt tartozás állományának teljesítését önerőből nem tudja finanszírozni.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős:	 Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1/-2./ pontok esetében: azonnal
		3./ pont esetében: 2019. június 13.



Dócziné Belecz Ágnes polgármester a rendkívüli nyilvános ülést 17 óra 5 perckor berekeszti.




K. m. f.
                





	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 


						

