
./2009.                                                  

Szalmatercs Község       Önkormányzat
                                                                  Képviselő-testületének 2009. május 19-én
                                                                  megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. 
május 19-én 1800 órai nyílt testületi ülésén.
Jelen vannak: Szentes Dezső polgármester, Gácsi Mihályné 

alpolgármester,  Balászné  Gyurkó  Ágnes, 
Csecsődi  Sándor,  Lovász  Ferencné,  Szentes 
Dezsőné képviselők /6 fő/.

Tanácskozási joggal:           Kristóf Edit
                                                      

Szentes Dezső polgármester 1800 órakor az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket. 
A  jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy  Szalmatercs  község  Képviselő-testülete 
határozatképes. Kéri, hogy a napirendet a következők alapján állapítsa meg a testület:

Szentes Dezső polgármester szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot, melyet a  
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

N a p i r e n d

1.LEKI pályázatban a Ravatalozó felújítása, korszerűsítése

2.Kistérséget érintő Hulladékrekultivációs társulás „Társulási Megállapodása, és azzal 
egyezően Alapító Okirata kiegészitése, módosítása.

3. Teki pályázatban a játszótér felújítása
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. LEKI pályázatban a Ravatalozó felújítása, korszerűsítése
       Előterjesztő: Szentes Dezső
 (pályázathoz szükséges Jegyzőkönyvi kivonat ezen jegyzőkönyvhöz csatolva)

Szentes Dezső:  Ismerteti   a LEKI pályázati lehetőségeket.  Szalmatercs a ravatalozó 
felújítására, korszerűsítésére adhatná be a pályázatot.
Javasolja adjuk be a pályázatot. 

Szentes Dezső polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet  
Endrefalva  Község  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  ………/2009. 
(V. 19.) sz. határozata.

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a LEKI pályázatban a Ravatalozó felújítására, 
korszerűsítésére pályázatot nyújt be, s egyben felhatalmazza a 
polgármestert ezen pályázat lebonyolítására.
 A pályázathoz tartozó önrészt vállalja.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester

2. Kistérséget érintő Hulladékrekultivációs társulás „Társulási Megállapodása, és azzal 
egyezően Alapító Okirata kiegészitése, módosítása.
       Előterjesztő: Szentes Dezső
 (pályázathoz szükséges Jegyzőkönyvi kivonat ezen jegyzőkönyvhöz csatolva)

Szentes Dezső: Ismerteti  a Kistérséget érintő Hulladékrekultivációs társulás „Társulási 
Megállapodása, és azzal egyezően Alapító Okirata kiegészitése, módosítása.

Javasolja ezen anyagok elfogadását.

Szentes Dezső polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet  
Endrefalva  Község  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  ………/2009. 
(V. 19.) sz. határozata.
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Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kistérséget érintő Hulladékrekultivációs társulás „Társulási 
Megállapodása, és azzal egyezően Alapító Okirata 
kiegészítését, módosítását elfogadja.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester

3. Teki pályázatban a játszótér felújítása
       Előterjesztő: Szentes Dezső
 (pályázathoz szükséges Jegyzőkönyvi kivonat ezen jegyzőkönyvhöz csatolva)

Szentes Dezső: Ismerteti  a Teki pályázat lehetőségeit. Javasolja, hogy a rossz állapotban lévő 
játszóteret pályáztassák meg.

Szentes Dezső polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet  
Endrefalva  Község  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  ………/2009. 
(V. 19.) sz. határozata.

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a TEKI pályázatban a játszótér felújítására, korszerűsítésére 
pályázatot nyújt be, s egyben felhatalmazza a polgármestert 
ezen pályázat lebonyolítására.
 A pályázathoz tartozó önrészt vállalja.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Szentes Dezső  polgármester az ülést 1850 órakor 
bezárja.

K.m.f.

           Szentes Dezső                                                          Dr. Juhász Tamásné 
                    polgármester                                                                   mb.körjegyző
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	N a p i r e n d
	           Szentes Dezső                                                          Dr. Juhász Tamásné       


