Magyargencs Község Önkormányzata
8517 Magyargencs, Petőfi u. 127.
Ügyszám:

/2016.

Jegyzőkönyv
Készült: Magyargencs Község Képviselő-testülete 2016. július 8-i nyilvános üléséről, mely
17 óra 50 perckor kezdődött.
Az ülés helye: Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Magyargencsi Kirendeltség
hivatali helyisége
Jelen vannak: Magyargencs Község Képviselő-testülete részéről
Boros Tamás polgármester
Vida Gábor alpolgármester
Süle Tamás
önkormányzati képviselő
Távol van:
Dr. Thoma Elek
Rózsavölgyi László
Tanácskozási joggal: Novák Edit aljegyző
Boros Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselő közül 3 fő jelen van. Dr.
Thoma Elek és Rózsavölgyi László távolmaradását előre jelezte. Ismerteti szóban a kiküldött
napirendi pontokat. Mivel kiegészítés, kérdés nem érkezett, felkéri a képviselő-testületet,
hogy szavazzon a napirend elfogadásáról.
Magyargencs község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
44/2016.(VII.08.) önkormányzati határozat
Magyargencs Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2016. július 8.-i nyilvános üléséről napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1) Evangélikus egyház által benyújtandó pályázat tárgyalása
Előadó: polgármester
Napirendek tárgyalása:
1.)Evangélikus egyház által benyújtandó pályázat tárgyalása
Előadó: polgármester
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy az evangélikus egyház az első világháború történelmi
emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására” kategóriában - a Közép-és

Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézetéhez
pályázatot kíván benyújtani. A pályázat benyújtásához kell a képviselő-testület támogatása. Ismerteti a
pályázat tartalmát.
1

Megkérdezi, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Boros Tamás polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s
megállapítja, hogy Magyargencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
45/2016.(VII.08.) önkormányzati határozat
Magyargencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja a
Kemeneshőgyész-Magyargencsi Társult Evangélikus Egyházközség( 8516 Kemeneshőgyész, Ady E.
u. 23.) által - „az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására,
helyreállítására” kategóriában - a Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány XX. Század Intézetéhez benyújtandó pályázatot.
Felelős: polgármester
Határidő:azonnal

Boros Tamás polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésén megtárgyalandó további napirend
nincs, kérdés, bejelentés hiányában a 2016. július 8-i nyilvános ülést 18 óra 15 perckor
berekeszti.
K.m.f.
Boros Tamás
polgármester

Ivanics Barbara
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:
Novák Edit
aljegyző
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