TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. március 11-i soron kívüli ülésének
jegyzőkönyvéhez

Határozat száma

Tárgya

46/2010. (III. 11.) sz. önk, hat.

Vis maior pályázat benyújtásáról

47/2010. (III. 11.) sz. önk. hat.

Vis maior pályázat benyújtásáról

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. március 11-én tartott soron kívüli
ülésről.
Helye: Móra Ferenc iskola
Jelen vannak: Ambrus Dénes, Dr.Bacsa László, Ficsor Dénes, Herman József, Hillender Györgyné,
Huber Ferenc, Dr.Kiss Györgyné, Krupa István, Németh Attila, Szatlóczki Edit, Tukarcs
Istvánné, Tűhegyi Julianna képviselő

Huber Ferenc polgármester megállapítja, hogy 12 képviselő jelen van, a testület határozatképes.
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője: Hillender Györgyné
A soron kívüli ülés napirendje: Vis maior pályázat
A napirend tárgyalásával a képviselők egyetértenek.
Huber Ferenc polgármester szóban ismerteti a kiadott határozati javaslat indoklását. Mivel nem
ugyanazon időszakról van szó, külön határozatot kell hozni a két pályázat beadásáról.
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nincs, a kiadott anyagot elfogadják és 12 igen szavazattal az
alábbi két határozatot hozzák:
46/2010. (III. 11.) sz.

önkormányzati határozat:

Vis maior pályázat benyújtásáról
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kijelenti, hogy a 2010.
január 8. – 2010. január 28. közötti hirtelen hóolvadás és esőzések következtében
a településen kialakult vis maior helyzetet az önkormányzat saját erejéből nem
tudja megoldani.
2.) A szükséges források biztosítása érdekében vis maior pályázat benyújtását tartja
szükségesnek a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló
8/2010 (I.28.) kormányrendelet alapján.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc, polgármester
Buzás Istvánné, jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

47/2010. (III. 11.) sz.

önkormányzati határozat:

Vis maior pályázat benyújtásáról
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kijelenti, hogy a 2010.
február 22-től bekövetkezett hirtelen hóolvadás és esőzések következtében a

településen kialakult vis maior helyzetet az önkormányzat saját erejéből nem tudja
megoldani.
2.) A szükséges források biztosítása érdekében vis maior pályázat benyújtását tartja
szükségesnek a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló
8/2010 (I.28.) kormányrendelet alapján.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc, polgármester
Buzás Istvánné, jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

A polgármester megköszöni a testület munkáját és az ülést bezárja.
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Huber Ferenc
polgármester

Buzás Istvánné
jegyző

Hillender Györgyné
jegyzőkönyv-hitelesítő

