Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 23-án 16 órakor
megtartott üléséről.
Jelen vannak:
Tanácskozási joggal:
Németh Károly polgármester
Fejes Ákos alpolgármester
Forsthoffer Zoltán képviselő
Lakatos Zoltán képviselő
dr. Orbán Sándor képviselő

Leitner Pál aljegyző
Bácsi Attiláné köztisztviselő
Ihász Csabáné köztisztviselő

A jelenléti ív alapján a polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, így azt megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontokat, melyek a következők:
1.
2.

Testvér-települési kapcsolat Nagymád községgel
Vegyes ügyek

Kéri, hogy akinek a napirenddel kapcsolatos javaslata van, az tegye meg. Javaslat nem volt, így a
levezető elnök szavazásra tette fel a napirend elfogadását. A testület a napirendet egyhangúlag
elfogadta.
1.

napirendi pont

A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előzetes egyeztetések után kössenek
együttműködési megállapodást a jelenleg Szlovákiához tatozó Csallóköz területen fekvő Nagymad
községgel. Kéri, ha van hozzászólás, azt tegyék meg.
Hozzászólás, javaslat nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslat elfogadását.
A testület 5 fő igen szavazattal meghozta következő határozatát:

19/2016.(III.23.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzat kölcsönös látogatások után megismerve Nagymad
(Mad) települést Szlovákiában, illetve a képviselő-testület tagjait, kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a jövőben hosszú távú együttműködést kíván kötni Nagymad Község
Önkormányzatával. Az együttműködés fő területeinek a kultúrát, oktatást,
hagyományápolást, sportot és a turizmust kívánja megjelölni.
Az együttműködés konkrét formáit, szervezeti kereteit a lakosság igényeinek megfelelően
külön megállapodásban kerül rögzítésre.

2. napirendi pont
A polgármester ismerteti a VEB/005/561-2/2017. számú javaslatot. Kéri, hogy a testület hagyja
jóvá a 2014. és 2016. közötti értékpapír vásárlásokat és eladásokat. A tranzakciókról a testület az
aktuális beszámolókban értesült, azonban az Állami Számvevőszék megállapítása szerint ezekre
külön képviselő-testületi határozat szükséges.
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:
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20/2016.(III.23.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által az
Önkormányzat részére 2014-2015-2016. években végzett értékpapír vásárlásait és
értékesítéseit utólagosan jóváhagyja.
Több hozzászólás nem volt, így a polgármester 1615-kor az ülést bezárta.
Kmf.

Németh Károly
polgármester

Takács Imre
jegyző

Jegyzőkönyv tartalmáért felel:

Leitner Pál
aljegyző

2017.0.23.

2/2. oldal

