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Szám:   450-4/2016/K

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. március 11. napján megtartott rendkívüli testületi ülése
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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2016. március 11-én
15:00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: Mindszentkálla Község Önkormányzata hivatali helyisége

Jelen vannak: Keszler Gyula polgármester
Németh László alpolgármester 
Fekete Imre képviselő
Szép László képviselő
Kiss János képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Tóthné Titz Éva aljegyző

Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Keszler  Gyula,  polgármester: Köszönti  a  megjelenteket  a  mai  rendkívüli  testületi  ülésen.
Megállapítja, hogy a testületi ülésen 5 fő jelen van, az ülés határozatképes. A mai ülésen egy napirendi
pontot  tárgyalnak,  mégpedig  a  Köveskál  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az
óvodában nyújtott  gyermekétkeztetés térítési  díjáról szóló 9/2013.(VIII.14.)  önkormányzati
rendelet  módosításának  véleményezése.  A  mai  napra  sürgősséggel összehívott  együttes
testületi ülésen a képviselő-testület határozatképesen nem tudott jelen lenni, ezért szükséges a
soron kívüli rendkívüli testületi ülés megtartása.
Aki az ismertetett napirendi pontot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

32/2016. (III. 11.) HATÁROZATA

  a 2016. március 11-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2016.  március  11-i  ülés
napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja:

1.   Köveskál  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  óvodában  nyújtott
gyermekétkeztetés  térítési  díjáról  szóló  9/2013.(VIII.14.)  önkormányzati  rendelet
módosításának véleményezése.
Előadó: Keszler Gyula, polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
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1.   Köveskál  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  óvodában  nyújtott
gyermekétkeztetés  térítési  díjáról  szóló  9/2013.(VIII.14.)  önkormányzati  rendelet
módosításának véleményezése.
Előadó: Keszler Gyula, polgármester

Keszler Gyula, polgármester: Az előterjesztést már előzetesen megkapták, melyben látható,
hogy mely okból  szükséges  a  rendelet  módosításának véleményezése.  Elmondja,  hogy az
Óvodában  nyújtott  étkeztetés  intézményi  térítési  díjáról  szóló  rendelet  megalkotására  a
Társulási  megállapodás alapján Köveskál Község Önkormányzat Képviselő-testülete került
kijelölésre,  a  rendelet  megalkotásához  a  társult  települések  Képviselő-testületének
jóváhagyása szükséges. 
Kérdezi, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban?
Amennyiben  nincs,  aki  a  rendelet  módosításával  egyetért,  és  azt  elfogadásra  javasolja  az
előterjesztés szerinti határozati javaslattal, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

33/2016. (III. 11.) HATÁROZATA

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének az óvodában nyújtott
gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 9/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete

módosításáról

Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az előterjesztés szerint a
Köveskál  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  az  óvodában  nyújtott
gyermekétkeztetés  térítési  díjáról  szóló  9/2013.  (III.14.)  önkormányzati  rendelete
módosításával és azt elfogadásra javasolja.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  Köveskál  Község
polgármesterét értesítse.

Felelős: Keszler Gyula polgármester
Határidő: azonnal

Keszler Gyula, polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás az ülésen nem vetődött fel, a
rendkívüli ülést 15:10 órakor bezárta.

kmft.

Keszler Gyula Dr. Szabó Tímea
polgármester         jegyző
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        A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy: Tóthné Titz Éva
       aljegyző
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