Balajt Község Önkormányzatának
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu
13-20/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 08. napján
(csütörtök) de. 9.00 órai kezdettel a Községháza (3780 Balajt, Fő út 55. szám)
hivatali helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak: Szabó Zoltán polgármester, Csathó László alpolgármester,
Ádám Ferenc Györgyné képviselő és Kovács Márta képviselő
Igazoltan van távol: Berzi István képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző
Bányainé Cserged Marianna jegyzőkönyvvezető

Szabó Zoltán polgármester köszönti a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen a
résztvevőket, majd megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős
testületből 4 fő képviselő jelen van.
Ismerteti a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontját az alábbiak szerint:
1. Önkormányzati ASP rendszer „Szolgáltatási Szerződés” jóváhagyásáról.
Előadó: polgármester
2. Önkormányzati ASP rendszer működtetéséhez szükséges árajánlatok bekéréséről.
Előadó: polgármester
Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban a Képviselőtestület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
Képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjával kapcsolatban
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Szabó Zoltán polgármester javasolja a napirendi pont elfogadását.
Képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot - és a jegyzőkönyv hitelesítőinek Ádám
Ferenc Györgyné és Kovács Márta települési képviselőket - 4 fő döntéshozatalban való
részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbiak szerint:
1. Önkormányzati ASP rendszer „Szolgáltatási Szerződés” jóváhagyásáról.
Előadó: polgármester
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2. Önkormányzati ASP rendszer működtetéséhez szükséges árajánlatok bekéréséről.
Előadó: polgármester
Tárgyalt napirendi pontok:
1. Önkormányzati ASP rendszer „Szolgáltatási Szerződés” jóváhagyásáról.
Előadó: polgármester
2. Önkormányzati ASP rendszer működtetéséhez szükséges árajánlatok bekéréséről.
Előadó: polgármester
1./ Napirendi pont tárgya:
Önkormányzati ASP rendszer „Szolgáltatási Szerződés” jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslatának az
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
128/2016. (XII.8.) határozata
Tárgy: Önkormányzati ASP rendszer „Szolgáltatási Szerződés”
jóváhagyásáról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testület (a továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta az önkormányzati ASP rendszer
„Szolgáltatási Szerződés” jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az
alábbi döntést hozza:
Képviselő-testület Szendrőlád Község Önkormányzata (3751
Szendrőlád, Fő út 63. szám törzsszám: 734532, Adószám: 15734532205, képviseli: Horváth Szilveszter polgármester, és a Szendrőládi
Közös Önkormányzati Hivatal képviseletében: Dr. Kernóczi
Zsuzsanna jegyző (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a
Magyar Államkincstár (székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4. azonosító
szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 329970, adószám: 15329970-241, képviseli: Dr. Dancsó József elnök (a továbbiakban: Szolgáltató)
között létrejött „Önkormányzati ASP rendszer Szolgáltatási
Szerződés”-t j ó v á h a g y j a .
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Szendrőládi
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a Szolgáltatási Szerződés
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ Napirendi pont tárgya:
Önkormányzati ASP rendszer működtetéséhez szükséges árajánlatok bekéréséről
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslatának az
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
129/2016. (XII.8.) határozata
Tárgy: Önkormányzati ASP rendszer működéséhez szükséges
árajánlatok bekéréséről
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testület (a továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta az önkormányzati ASP rendszer
működéséhez szükséges árajánlatok bekéréséről szóló előterjesztést és
az alábbi döntést hozza:
Képviselő-testület az önkormányzati ASP rendszer működéséhez
három árajánlat bekérését rendeli el 2016. december 13. napján de.
10.00 óráig Szendrőlád Község Önkormányzata gondoskodik.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2016. december 13.
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Szabó Zoltán polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem
volt - megköszönte a megjelentést és a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülését bezárta.

K.m.f.
Szabó Zoltán
polgármester

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

Ádám Ferenc Györgyné
jegyzőkönyv hitelesítő

Kovács Márta
jegyzőkönyv hitelesítő
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