PATY KOZSBG ONKORMANYZAT A

Iktatószám : 1583_3/2017.

JEGYZOTONYV

Páty Község onkoľm ányzat
Képviselő_testiil eténe k
2017. ápľilis 5-én (szeľdán) 9:00 óľai kezdettel megtaľtott

nyilvános üléséľől

Tr

Az iilés helve:

Pátyi Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem,
2071' Pźúy,Kossuth utca 83.

Az iilésen mepielent kénviselő-testíileti tnpok:
Székely Lász|o pol gárme ster
Dr. Bognár András képviselő
Gábor Akos képviselő
Sági Gyorgy képviselő
Szeitz Zsolt képviselő
Temesszentandrási Gábor képviselő

Hiänyzik'' Szabó

István alpolgármester

Dr. Monostori Ernő képviselő
Somogyi Farkas Tamás képviselő

Az ĺilésremeghívást kanott személvek:
Poleármesteri Hivatalból:
Dr. Hekman Tibor jegyző
Veres Erika a\egyző
Gál Judit pénztigyi irodavezető
Kiľály Anna adoigazgatási irodavezető
ottó Szilvia önkormá ny zati irodavezető
B áldogi Éva jegy zőkönyvvezeto

Állandó meehívott:

Szelenczi Gabriella, a Budakeszi Járási Hivatal vezetője
Budakornyéki televízió munkatársa

Naoirendekhez:
Háló Zsolt, DAKOV Kft.

'ł< 'ł<:ľ

*

)ł.

Székely László polgáľmesteľ:
Megnyitja az tilést, megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fovel jelen van, határozatképes.
Szavazásrateszi ťel a napirendi pontokat

A dontéshozatalban résztvevők szźtma: 6 fó
A d ontésho zatalb ol kizärt képvi selő-testül et i tag : nem volt
A jegyzőjogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt

A szavazźs számszerú eredménye: 6 igen,

Paý

0 nem, 0 tartózkodás

Kozség onkoľmanyzat Képl,iselő-testiilete 6 igen szavazattal a kovetkező hataľozątot

hozta:

l39/2017. (Iv. 5.) képviselő-testületi határozat

Tárgv: A Ż017. április 5-i nyilvános képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
Páty Község onkormányzat Képviselő-testülete a20|7 ' április 5-i ülésének napirendi pontjait
az alábbiak szerint fogadja el:

L
2.

Rendkívülieseménnyelkapcsolatoseloirányzatátcsopoľtosításról
A lakossági víz- és csatornaszolgältatás-ttlmogatás igénylésérepźiytłzatbenyújtásáról
ł<'k*'k*

1. napirend
Rendkívüli eseménnyel kapcsolatos előirányzat átcsoportosításról
Előterj esztő: Székely Läszlő polgármester
Székely Lászlő polgárm ester:
Ismerteti az előteľjesztést.
Hozzaszolas nem történt.
Székely LászI'ő po lgárm ester:
S zav azásr a te sz i fe l a hatźtro zati j ava

sl at

ot.

A dontéshozatalban résztvevők száma:6 ťo
A dontésho zatalb ől kiztrt képvi selő-testület i tag : nem volt

A' jegy zó j ogszabálysértésre utaló j elzése : nem volt
A' szavazás számszeru eredménye: 6 igen, 0 nem' 0 tartózkodás

onkormanyzat Képviselő-testiilete 6 igen szavazattal a kovetkező hatarozatot

14012017.

(Iv.

5.) képviselő-testületi határozat

Táľgv: Rendkívĺilieseménnyel kapcsolatos előirányzat átcsoportosításáľól
Páty Kozség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Junek Károlyt' a Bocskai
István Magyar-Német Két Tanítási nyelvű Altalános Iskola volt igazgatóját saját halottjának
tekinti, és a temetési költségét vállalja. A temetéshez szükséges 300 000 Ft összeget a
település 2017. évi koltségvetésénekáltalános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a
jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2O|7 . évi koltségvetésérőlszóló rendeletben az e|őirźnyzatátcsoportosítást vezesse át.

Felelős:
Ilatáľidő:

polgáľmester
folyamatos
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napirend

A lakossági víz-

és

csatornaszolgáltatńs-támogatás

benyújtásáľól
Előterjesztő: Székely László polgármester

igénylésérepályá.u,at

Székely Lászlő polgárm ester:
Ismerteti az előterjesztést.
Hozzciszolas nem tortént.

Székely Lászlő polgárm ester:
Szavazźsra teszi fel ahatározati javaslatot.

A dontéshozatalban ľésztvevők szćtma: 6 fő
A dontésho zata|b ol kizćrt képvi selő-testül eti tag : nem volt
A jegyzőjogszabálysértésľe utaló jelzése: nem volt
Aszavazäs szélmszenj eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Paý Község

onkormanyzat Képviselcĺ-testiilete 6 igen szavazattal a kovetkező hatarozatot

hozta:

l41l20l7. (Iv.

5.) képviselő-testületi határozat

Táľgv: A lakossági víz- és csatoľnaszolgáltatás_támogatás igénylésérepáiyázat
benyújtásáľól

Páty Kozség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,hogy a Magyarorszźĺg2OI7.évi
központi koltségvetésérőlszóló 2016' évi XC. torvény 3. melléklet I. l. pontja alapjtn a2017.
évi lakossági víz- és csatornaszolgtitatäs-tämogatás igényléseiránt pźúyázatotnýjt be.

Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
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Székely László polgármester:
Megkoszöni a részvételt és bezárja az ülést.

Kmf.

polgármesteľ

