
1 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

FERTŐRÁKOS 

 

23/2016. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2016. október 10. napján 17.00 órakor megtartott rendkívüli 

képviselő-testületi nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:     

Palkovits János polgármester, 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, 

Hatos Csaba képviselő, 

Wild Róbert Ferenc képviselő, 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Palkovits János polgármester: 

Tisztelettel köszöntöm a képviselőket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Kérem szavazzunk a napirendi pontról. 

Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

117/2016. (X. 10.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 10-i nyílt rendkívüli testületi ülésén az alábbi 

napirendi pontot fogadta el: 

 

1. A KÖFOP 1.2.1-VEKOP 1.6 pályázaton való részvételről szóló döntés módosítása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a napirendi pontra.  

Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A benyújtott KÖFOP pályázat hiánypótlása alapján új Képviselő-testületi határozat 

szükséges. A pályázati pénz nem kevés, az átállás pedig kötelező. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a határozati 

javaslatról. Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

118/2016. (X. 10.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselő-testülete határozatot hoz annak érdekében, hogy a Fertőrákos Községi 

Önkormányzat – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az 

önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint - az 

önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, melyben felhatalmazza a 

Fertőrákos Községi Önkormányzat polgármesterét, hogy az önkormányzat nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító 

jelű „Csatlakoztatási 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 Fertőrákos Községi Önkormányzata nevében és javára. 

 

Felelős:   Palkovits János polgármester 

Határidő:  2016. október 11., illetve a pályázat pénzügyi elszámolásáig, legkésőbb 2018. augusztus 29. napjáig. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

Palkovits János                                                dr. Nagy Attila 

                             polgármester                                                                               jegyző 


