1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. október 18án 10,00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott
rendkívüli, nyílt üléséről.

Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Farkas Imre polgármester,
Dr. Ecsedi András István,
Farkas András,
Jákli Ferencné,
Magyari Ferenc alpolgármester,
Stadler Gábor,
Tábiné Nyúl Gabriella képviselők

Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit aljegyző
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait.
Megállapítom, hogy a rendkívüli, nyílt képviselőtestületi ülés a képviselők 7 fős, teljes létszámú
jelenlétével határozatképes. A rendkívüli, nyílt ülést megnyitom. Javaslatot teszek az ülésről
készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Magyari Ferenc és Stadler Gábor képviselők személyében.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
171/2016.(X.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
jegyzőkönyv hitelesítők kijelöléséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a mai rendkívüli, nyílt
képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 48. § (7) bekezdése alapján Magyari Ferenc és
Stadler Gábor képviselőket jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. október 18.
Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek a meghívóban feltüntetett egyetlen
napirendi pont tárgyalását. Amennyiben nincs egyéb napirendi javaslat, kérdésem, ki az, aki
elfogadja a javasolt napirendet?
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A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
172/2016.(X.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a napirend elfogadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 17. §-a alapján a polgármester által
előterjesztett alábbi napirendi pontokat elfogadja:
NAPIREND
1. ASP rendszerrel kapcsolatos pályázat benyújtásáról hozott 161/2016.(IX.15.)
számú határozat visszavonása, új határozat meghozatala
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. október 18.
II. Napirend tárgyalása
1. ASP rendszerrel kapcsolatos pályázat benyújtásáról hozott 161/2016.(IX.15.)
számú határozat visszavonása, új határozat meghozatala
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a Képviselőtestület szeptember 15-ei rendes, nyílt ülésén döntést
hozott a 2017. január 1-től bevezetésre kerülő ASP rendszerrel kapcsolatos pályázat
benyújtásáról. Sajnos a Magyar Államkincstár a beküldött pályázati anyagban kifogásolta a
hozott határozat formáját, szövegezését és a hiánypótlás határideje 2016. október 19-én, szerdán
lejár.
Mindezek miatt a hozott 161/2016.(IX.15.) számú határozat visszavonását javasolom a
képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki egyetért a határozat visszavonásával?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
173/2016.(X.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a 161/2016.(IX.15.) számú önkormányzati határozat
visszavonásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 161/2016.(IKX.15.) számú
határozatát – az ASP rendszerrel kapcsolatos pályázat benyújtásáról – visszavonja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. október 18.
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Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek az ASP rendszerrel kapcsolatos
pályázat benyújtásáról új határozat meghozatalát az előterjesztett határozati javaslatban
foglaltak szerint. Kérdésem, ki az, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
174/2016.(X.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az ASP rendszerrel kapcsolatos pályázat benyújtásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete határozatot hoz annak érdekében,
hogy az Előszállás Nagyközség Önkormányzat - a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről
szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint – az önkormányzati
ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, melyben
felhatalmazza az Előszállás Nagyközség Önkormányzat polgármesterét, hogy az önkormányzat
nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra támogatási kérelmet
nyújtson be és a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket
és jogokat gyakorolja Előszállás Nagyközség Önkormányzata nevében és javára.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2016. október 18.
Farkas Imre polgármester: mivel több napirendi pont a rendkívüli, nyílt ülésen nincsen, a
rendkívüli, nyílt ülést 10,15 órakor bezárom.
kmf.
dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző
nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriné Tar Edit
aljegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Magyari Ferenc
hitelesítő

Stadler Gábor
hitelesítő

