
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZÖKÖNYV

5/2018.

2018. április 12.



Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének 2018. április 12.

napján 16.00 órától megtartott üléséről

ülés helye: Községháza — Tanácskozóterem Karancsság, Kossuth út 64.

Jelen vannak: Tóth Tihamér polgármester

Berki András képviselő

Hajdara Roland képviselő

Vidéki Attila képviselő

Schirling istván jegyző

Távol: Tőzsér Dezső alpolgármester

Durnyik József képviselő

Kászi Richárd képviselő

Meghívottak: a jelenléti ív szerint

Az ülést vezeti: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 tagú képviselő-

testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javasolta a meghívóban

szereplő napirend elfogadását. Ajegyzőkönyv hitelesítő Hajdara Roland képviselő.

A napirend elfogadása előtt Berki András képviselő soron kívül szót kért és benyújtotta a lemondását,

majd távozott az ülés helyszínéről.

Tóth Tihamér polgármester megállapította, hogy a 7 tagú képviselő—testület 3 tagja jelen van, az ülés

határozatképtelen, az ülést 16.15 órakor bezárta.
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KARANCSSÁG KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

 

Telefon: 32—500-000 e-mail: karancssagggergihalohu

 

MEGHíVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXlX. törvény 45. §-a alapján
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének ülését összehívom.

Az ülés helye: Tanácsterem — Karancsság (3163 Karancsság, Kossuth út 64.)

Az ülés ideje: 2018. április 12. 16.00 óra

Napirend:

1. Karancsság Község Önkormányzata pénzügyi likviditása

Előterjesztő: polgármester

2. LEADER pályázat

előterjesztő: polgármester

3. Képviselők ,,határozata"

előterjesztő: polgármester

4. Egyebek

Kérem, hogy a testületi ülésen szíveskedjék megjelenni, esetleges akadályoztatását bejelenteni.
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Karancsság Önkormányzat Képviselő—testületének 2018. április 12—én megtartott testületi ülésén

megjelentekről
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