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Képviselőtestülete
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megtartott rendkívüli nyílt üléséről
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Jegyzőkönyv
Készült Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 21-én 8
órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Ódor Ágota, Kőhalmi Béla, Tóth Gábor képviselők, Horváth Zoltán
alpolgármester, Ódor László polgármester.
Tanácskozási joggal meghívottak: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző, Tótivánné dr. Kulcsár
Edina – személyzeti és önkormányzati referens, jegyzőkönyvvezető.
Ódor László: Köszönti a képviselőtestület ülésén megjelent képviselőket és meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Horváth Zoltán és Ódor Ágota képviselőket.
Ódor László: Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület a jegyzőkönyv hitelesítőkre vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Ódor László elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívására egy pályázati lehetőség miatt
került sor.
A képviselők részéről további javaslat nem hangzott el, így Ódor László polgármester
szavazásra tette fel a napirendi javaslatot:
Napirend:
1./ Faanyag szociális célú támogatására igény benyújtása

Előadó: Ódor László polgármester
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
napirendet és a polgármester az ülést megnyitotta.
1./ Faanyag szociális célú támogatására igény benyújtása

Előadó: Ódor László polgármester
Ódor László: Pályázati kiírás jelent meg a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár
létesítésének előkészítése során kitermelt faanyag szociális célú támogatásával kapcsolatban.
A pályázatok benyújtásának határideje a mai nap. A pályázatot papír alapon legkésőbb a
holnapi napon postára kell adni. A pályázat önerőt nem igényel.
Javaslom, hogy adjuk be az igénylést.
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A képviselők a pályázat benyújtásával egyetértettek. További hozzászólás nem hangzott el, a
képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Képviselőtestület 92/2015. (XII. 21.) számú határozata
A képviselőtestület a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésének előkészítése
során kitermelt faanyag szociális célú támogatásával kapcsolatosan igényelhető támogatásra
pályázatot nyújt be.
Ódor László: Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. Bejelenti, hogy további napirend
nem volt és a nyílt ülést 8,30 órakor bezárta.

K.m.f.

Ódor László
polgármester

Horváth Zoltán
jkv. hitelesítő

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Ódor Ágota
jkv. hitelesítő
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