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Bakonytamási Község Önkormányzata Képüselő-testülete
2019. június Z!-én,pénteken 16@ órakor megtartásra kerülő ülésére

NAPIREND:

1. Településkép védelmérő| szőIő önkormányzati rendelet módosítása

2.Sokorópátka, Bakonytamási és Gic Községek Önkormanyzata Óvodai - Bölcsődei Nevelési
Intézményfenntartó Társulás Megállapodás módosítása

Az ülés helye: Bakonytamási Polgármesteri Hivatal nagyterme.

A Tisztelt Képviselő Úr megielenésére feltétlenül számítok!

Bakonytamási, 2019. június 18.

Németh Károly
polgármester



Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete

JE GY ZŐ KÖ NYV
KészüIt Bakonytamási Önkorm ányzat Képviselő-testtilete 2019. június Zt-én 16 Órakor megtartott

ülésérőI.
Jelen vannak:
Németh Károly polgármester
Fejes Ákos alpolgármester
Forsthof f er ZoLtán képvis elő
dr. Orbán Sándor képviselő

ácsi Attiláné közüszwiselő
hász csabáné köztiszwiselő

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

1. Településkép védelmérőI szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. Sokorópátka, Bakonytamási és Gic Községek Önkormányzata Óvodai - Bölcsődei Nevelési
Intézményfenntartó Társulás MegáIlapodás módosítása Vegyes ügyek

Kéri, hogy akinek a napirenddel kapcsolatos javaslata van, az tegye meg. A tesület a napirendet
egyhangúlag elfogadta.

].. napirendi pont

Írásbeli előterj esztés a j egyzőkönyvhöz csatolva.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés éshozzászőlás nem volt.

A levezető elnök szavazásra teszi fel az előterjesztés elfogadását.

A testüIet 4 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangÚIag megalkotta
következő rendeletét:

4/2019. (VI.23.) önkormánvzati rendelet
Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a a telepüIéskép védelméről
szőIő I2/20L7.(XII.29.) önkormányzaü rendelet módosítására vonatkozó javaslatot

megtárgyalta és elfogadta. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A testíilet felkéri a
jegyzőt, hogy a kihirdetésről gondoskodjon.

2. napirendi pont

Írásbeli előterj esztés a j egyzőkön5ruhöz csatolva.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés éshozzászőlás nem volt.

A levezető elnök szavazásra teszi fel az előterjesztés elfogadását.

A testtilet 4 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta

következő határozatát:
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Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselő-testiilete a határozat melléklet
szerinti tartalommal elfogadja a Sokorópátka, Bakonytamási és Gic Községek
Önkormányzata Óvodai - Bölcsődei Nevelési Intézménffenntartó Társulásról ,iarc
Megállapodás módosítását.

2.) A képviselŐ-testület felhatalmazza Németh Károly polgármestert a megáIlapodás
módosításának, va]amint az azzal egységes szerkezetbe foglalt megállapoáásnak az
aIáírására.

Felelős : Németh Károly polgármester
Határidő: azonnal

Több hozzászólás nem volt, így a polgármester 16E-kor az ülést bezárta.

Kmf.

Jegyzőkönyv tartalmáért felel :

aljegyző
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