
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2010. július 28-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozat:
138/2010.  (VII.28.) számú határozat



J e g y z ő k ö n y v

Mely készült Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 28. napján 
18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Jelen voltak:  jelenléti ív alapján

Lehota Vilmos
Üdvözölte  az  ülésen  megjelent  képviselőket,  külön  köszöntötte  a  jegyzőt.  Megállapította, 
hogy az ülésen valamennyi  képviselő megjelent.  Megállapította,  hogy a Képviselő-testület 
ülése határozatképes. 

Javasolta, hogy napirendi pontként az ivóvízminőség-javítására benyújtásra kerülő pályázat 
benyújtásához  szükséges  konzorciumi  megállapodás  jóváhagyására  vonatkozó  javaslat 
kerüljön megtárgyalásra.

N A P I R E N D :

1.) Javaslat  az ivóvízminőség-javításra benyújtásra kerülő pályázat  benyújtásához 
szükséges konzorciumi megállapodás jóváhagyására 

            Előterjesztő: polgármester

1. napirend
Javaslat az ivóvízminőség-javításra benyújtásra kerülő pályázat benyújtásához szüksé-

ges konzorciumi megállapodás jóváhagyására

Lehota Vilmos
Felhatalmazást  kért  a  Képviselő-testülettől  arra  vonatkozóan,  hogy  az  „Ivóvízminőség-
javítása” című KEOP – 1.3.0 kódszámú pályázat benyújtásához  a határozati javaslat 1. sz. 
melléklete szerint szövegezett konzorciumi együttműködési megállapodást az önkormányzat 
nevében  Gomba Község Önkormányzatának képviselőjeként – aláírja.

Kérdezte a Képviselő-testület véleményét, hozzászólását.
Hozzászólás nem lévén az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását kérte. Aki 
a határozati javaslatban foglaltakkal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

2



Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     138/2010. /VII.28../ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az ivóvíz minőségjavítására benyújtásra kerülő pályázat benyújtásához 
szükséges  konzorciumi  megállapodás  jóváhagyására  vonatkozó 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

1. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az 
„Ivóvízminőség-javítása „ című KEOP – 1.3.0 kódszámú pályázat 
benyújtásához  a  határozat  1.  sz.  melléklete  szerint  szövegezett 
konzorciumi  együttműködési  megállapodást  az  önkormányzat 
nevében – Gomba Község Önkormányzatának képviselőjeként – 
aláírja. 

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 18.15 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
jegyző    polgármester
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