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Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 8735 Csákány, Kossuth L. u. 1. 

Email: zsitfa@level.datanet.hu 

Tel/Fax: 85-310-323 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:  Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. július 31-én 

megtartott soron következő nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:  Önkormányzat hivatalos helyisége, Csákány (8735 Csákány, Kossuth u. 

1.)    

 

Jelen vannak:  Németh Endre polgármester, Nagy János alpolgármester, Fekete Béla, 

Katona János képviselők  

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

   Dr. Babina Bernadett jegyző 

 

Németh Endre polgármester: Tisztelettel köszöntöm Csákány Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ülésén a képviselőtársaimat, a jegyzőt. 

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 4 képviselő 

jelen van. Az ülést megnyitom. 

 

Németh Endre polgármester: 

Kérem a meghívóban szereplő napirendi javaslatban szereplő napirendek tárgyalásának és 

annak sorrendjének elfogadását. 

Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. 

 

 

N A P I R E N D 

 

 

1. A TOP. -5.3.1-16 kódszámú „Helyi identitás és kohézió erősítése” című felhívásra 

pályázat benyújtása, valamint a konzorciumi megállapodás elfogadásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

 

 

56/2017. (VII.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2017. július 31-ei nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 

 

 

1. A TOP. -5.3.1-16 kódszámú „Helyi identitás és kohézió erősítése” című felhívásra pályázat 

benyújtása, valamint a konzorciumi megállapodás elfogadásának megtárgyalása 
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Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

 

1. A TOP. -5.3.1-16 kódszámú „Helyi identitás és kohézió erősítése” című felhívásra 

pályázat benyújtása, valamint a konzorciumi megállapodás elfogadásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester  

Németh Endre polgármester: Megkapták az előterjesztést képviselő-társaim. Javaslom, hogy 

adjuk be a pályázatot, ez nagy lehetőség településünknek. 

Nagy László alpolgármester: Én is támogatom, egyetértek vele. 

Németh Endre polgármester: Rendben, aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem 

kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma:4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

57/2017 (VII.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Csákány község Önkormányzatának Képviselő - testülete a TOP-5.3.1-16 

kódszámú, „Helyi identitás és kohézió erősítése” című felhívásra pályázat 

benyújtásáról, valamint konzorciumi megállapodás elfogadásáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

1. Csákány Község Önkormányzatának képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a TOP-

5.3.1-16 kódszámú, „Helyi identitás és kohézió erősítése” című felhívásra benyújtani 

kívánt pályázatban létrejövő konzorcium tagjaként részt kíván venni. A képviselő-

testület nyilatkozik továbbá, hogy a pályázatban foglalt kötelezettségeket ismeri és a 

pályázat támogatása esetén vállalja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. Csákány Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

döntésről a konzorcium vezetőjét a határozat megküldésével értesítse. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. augusztus 25. 

 

 

Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 Németh Endre dr. Babina Bernadett 

 polgármester       jegyző 


