Szám: 107-5/2017.

BAKONYSZÜCS
Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. július 19. napján 17 órakor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

2
Önkormányzat Képviselő-testület
8572 Bakonyszücs, Kossuth u. 1.
Szám: 107-5/2017.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 19. napján 17
órakor megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Bakonyszücs – polgármesteri hivatal
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Oláh Géza polgármester, Fódi István, Felberné Veiland Valéria,
Holczinger Gyula, Veiland Lászlóné képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Közös hivatal dolgozója:
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető
Oláh Géza polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen
valamennyi képviselő megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő
napirendek megtárgyalását.

NAPIREND:
Előadó:

Tárgy:
1. Helyi fiatalok kirándulása velencei tóhoz

Oláh Géza
polgármester

2. Vegyes ügyek

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Bakonyszücs
Önkormányzat
Képviselő-testülete
tudomásul veszi a polgármester előterjesztését a
napirendre vonatkozóan.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Helyi fiatalok kirándulása velencei tóhoz
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Oláh Géza polgármester javasolja, hogy biztosítson az önkormányzat a helyi fiatalok
kirándulására, a Velencei tóhoz, 200.000 Ft-ot a 2017. évi költésvetés közművelődési
normatíva terhére. Szeretné, ha ez hagyománnyá válna, mert a helyi fiatalok aktívan veszik ki
részüket a különböző helyi rendezvényeken.

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
50/2017./VII.19./sz. Bakonyszücs Önkormányzat
Képviselő-testület határozata:
Bakonyszücs
Önkormányzat
Képviselő-testülete
200.000.-Ft összeget biztosít a helyi fiatalok Velencei
kirándulásához, melyet hagyománnyá kíván tenni a
fiatalok aktív közéleti szereplésének jutalmaként. A
testület felhatalmazza a polgármestert a kirándulás
megszervezésével és bonyolításával. A megjelölt
összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetés
települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása (B114 rovat) terhére biztosítja.
Határidő: 2017. augusztus 15.
Felelős : Oláh Géza polgármester

Oláh Géza polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 30
perckor bezárta.
kmf.

Oláh Géza
polgármester

Horváth Mária
jegyző

