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Máté Gábor polgármester: Köszöntöm a Tisztelt Képviselő-testületet. Megállapítom, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, mivel a hét fős tagságból jelen van öt fő. A rendkívüli testületi
ülésnek egy napirendi pontja lenne. A külterületek karbantartására való önkormányzati
erőgépvásárlással kapcsolatosan jelezte a hatóság, hogy a határozatunkból kimaradt vagy célszerű
lenne, ha benne lenne nemcsak a pályázatnak a nyilvántartási száma, hanem a megnevezése is. Mi
úgy gondoltuk akkor, hogy elegendő ez a szám, de a megnevezésnek is bele kell kerülnie, és mivel
ez nem volt rajta ezért ezt ki kell egészíteni ezzel a szöveggel. Tehát az ezzel kapcsolatos korábbi
testületi határozatunkat kellene módosítani, az erre vonatkozó hiánypótlási felhívás nyolc napos
határidőt szabott, ez holnap jár le, nem tudtuk megvárni a jövő heti testületi ülést, ez indokolja a
mai rendkívüli ülést. Én majdnem mindent elmondtam, de jegyző úr integet, hogy még a napirendi
pontot is el kellene fogadni. Kérem, aki az általam említett napirendi pont tárgyalását elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
5 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
31/2017.(V.24.)Kt. határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pont
megtárgyalását:
1.) A 3/2017.(I.26.)Kt. határozat módosítása
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Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Irattár

1. napirendi pont: A 3/2017.(I.26.)Kt. határozat módosítása
Máté Gábor polgármester: Jegyző úr ismertetné a határozati javaslatot.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Gyakorlatilag, ami most történne, az a 3/2017.(I. 26.)Kt. határozatnak
a módosítása. Akkor ez úgy szólna, hogy a testület az ilyen-olyan tárgyú és számú határozatát
hiánypótlásként az alábbiak szerinti szövegezésre módosítja. Benne maradna ez, hogy milyen
pályázati kiírásra nyújtottuk ezt be, a fejlesztés megnevezése erőgép és ágaprító munkagép
beszerzése. Illetve még azt a kiegészítést is beleírnánk, hogy a fejlesztés helye Pusztaszer község
teljes közigazgatási területe. Most nem tudjuk, hogy ezt mennyire kell részletezni. Erika szerint az
összes helyrajzi számot fel kell sorolni, ami a közigazgatási területünkön van, nyilván ez
képtelenség, az több száz, ilyet nem fogunk csinálni.
Máté Gábor polgármester: Szavazásra bocsátom a témát. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
5 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
32/2017.(V.24.)Kt. határozat
Tárgy: A 3/2017.(I.26.)Kt. határozat módosítása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Pályázat benyújtása külterületi helyi
közutak fejlesztésére és önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzésére” tárgyú
3/2017.(I.26.)Kt. határozatát hiánypótlásként az alábbiak szerinti szövegezésre módosítja:
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Miniszterelnökség
Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága mint a Vidékfejlesztési
Program Irányító Hatósága által külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
támogatására meghirdetett felhívására (a felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16).
A fejlesztés megnevezése: „Erőgép és ágaprító munkagép beszerzése”.
A fejlesztés helye: Pusztaszer község teljes közigazgatási területe.
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázat nyertessége esetén biztosítandó 1 098 550,-Ft,
azaz – Egymillió-kilencvennyolcezer-ötszázötven – forint önerő rendelkezésre áll, ennek megléte az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított.

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE
Sorszám
31/2017.(V.24.)Kt. határozat
32/2017.(V.24.)Kt. határozat

Tárgy
Napirendi pont elfogadása
A 3/2017.(I.26.)Kt. határozat módosítása

Határidő
azonnal
azonnal
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