LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 41-11/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 01-ei (hétfő)
20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Lesencetomaj, Művelődési Ház

Az ülésen megjelentek:
Tóth Csaba polgármester
Nagy Károly, Varjúné Fodor Edit, Orbán Kálmán képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Takács Nóra

körjegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Pappné Enyingi Anikó ügykezelő

Tóth Csaba polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 21. §-a alapján szabályszerűen
került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből 4 képviselő
jelen van , így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja.
Tóth Csaba polgármester: Javaslatot tett az ülés napirendjére
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbiak
szerint állapította meg a napirendet:
N A P I R E N D E K:
1. Napelem beszerzés pályázat
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Napelem beszerzés pályázat
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a legutóbbi képviselő-testületi ülésen már említette, hogy
lehetőség van pályázni napelem beszerzésre az önkormányzati intézményekhez. Úgy gondolja, hogy
érdemes lenne pályázni. Első körben határozatot kell hozni arról, hogy a képviselő-testület támogatja a
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napelemek beszerzésére irányuló pályázat benyújtását és a közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízza
a Vanessia Magyarország Kft-t.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.
A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatot:
112/2012. (X.01.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
támogatja a napelem beszerzésére irányuló pályázat benyújtását és
megbízza a Vanessia Magyarország Kft-t a közbeszerzési eljárás
lebonyolításával.
2. Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
vállalja, hogy a pályázat sikeressége esetén megvalósítja a
beruházást, valamint a fenntartási időszakban üzemelteti azt. A
pályázathoz szükséges önrészt a támogatási döntést követően az
elfogadott költségvetés módosításával 2013. évi költségvetésébe
betervezi.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester,
körjegyző

További kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester több napirend hiányában a képviselőtestület ülését 20.10 perckor bezárta.
K. m. f.

Tóth Csaba
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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