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Jegyzőkönyv
Készült: Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október l2-én megtartott
soron kívüli üléséről.
Jelen vannak: Kamarás Zsolt polgármester-levezető elnök, Matastik Pálné dr., Dr. Katona Gábor,
Tarkó László, Kun László, Patocskai László, Csomor Gábor
Tanácskozási joggal jelen van: Vankóné Jekli Anikó jegyző
Kamarás Zsolt: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy minden képviselő jelen van, a Testület
határozatképes. Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalására.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tartózkodás
nélkül,7 igen, O nem szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

90j2016.(X. 12.) számú Határozat a napirend elfogadásáról
Tiszaroff KözségiÖnkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadta el:
1. Az ASP Központ szakrendszereihez történő csatlakozásról hozott 84/2016.(IX.14.) számú

határozat módosítása

Az ASPKözpont szakrendszereihez történő csatlakozásról hozott
84j2016.(IX.14.) számú határozat módosítása
Kamarás Zsolt: 2016. szeptember 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésen a Testület döntést
hozott az ASP rendszerhez történő csatlakozásról és a Kormánynak az Önkormányzatok részére
nyújtott csatlakozási támogatásnak igénybevételéről.
Az erre irányuló felhívás címe: Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez. A felhívás kódszáma: KÖFOP-l.2.- VEKOP-16

A pályázathoz szükséges volt csatolni a meghozott Testületi
Belügyminisztérium által közzétett határozati sablont használtuk.

határozatot,

melyhez

a

A pályázat vizsgálatát követően hiánypótlási felhívást kaptunk, mely szerint "A kedvezményezetti
kötelezettségek teljesítésére vonatkozó képviselő-testületi felhatalmazás nem megfelelő tartalommal
került benyújtásra."
A Közreműködő Szervezet által kért határozati sablon szinte teljesen megegyezik a korábbi sablonnal,
azonban a "támogatási kérelmet nyújtson be" kifejezés hiányzik a korábbiból, ezért kérem a
Képviselő-testületet a 2016. szeptember 14-én meghozott 84/2016(IX.14.) számú határozat
visszavonására és az alábbi határozati javaslat elfogadásra.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen, O nem
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

91/2016. (X.12.) számú határozat az ASP Központ szakrendszereihez
történő csatlakozásról
3

Tiszaroff

Községi Önkormányzat

Önkormányzat

- a Magyarország

képviselő-testülete

határozatot

helyi önkormányzatairól

hoz annak érdekében,

szóló 201 Lévi CLXXXIX. törvény

hogy az
114. §

ában, illetve a az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. rendeletében
meghatározottak szerint - az önkormányzati ASPrendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének
eleget tehessen, melyben felhatalmazza a Tiszaroff Községi Önkormányzat polgármesterét, hogy az
önkormányzat nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16azonosító jelű IICsatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című felhívásra támogatási kérelmet
nyújtson be és a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és
jogokat gyakorolja Önkormányzata nevében ésjavára.
Tiszaroff Községi Önkormányzat képviselő-testülete ezzel egyidejűleg a 84/2016.(IX.14.) számú
határozatát visszavonja.
Határidő: 2017. január Ol.
Felelős:jegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1. KamarásZsolt polgármester
2. Vankóné Jekli Anikó jegyző
3. PisókIstván TiszagyendaKözségPolgármestere
4. DobrossinéVégvári ÉvaCintia TiszagyendaKözségAljegyzc5je
5. Irattár

Kamarás Zsolt: Amennyiben egyéb előterjesztés nincs, megköszönöm a képviselők munkáját, az
ülést bezárom.
K.m.f.

Karn

Jegyzőkönyv-vezető
Rézsó Mihályné
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