Szám: 263-6/2014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 18-án
megtartott rendkívüli üléséről.
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J EGYZŐKÖNYV
Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 18-án megtartott
rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal- ülésterem
Jelen vannak:

Gáncs István
Kajsza Béla
Bátainé Réti Márta
Gáncs Tamás József

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak:
Tolnai Lászlóné

jegyző

Távolmaradását bejelentette:
Jilling Tibor
Kászpári György
Szijártó József

képviselő
képviselő
képviselő

Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel 4 fő képviselő-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a továbbiakban vezeti.

Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, képviselőtársaimat.
A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.
Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./ A járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás 1. számú módosításának
jóváhagyása

Gáncs István
polgármester

2./ Egyebek

Gáncs István
polgármester

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. A
szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta.
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Napirend tárgyalása:
1./ A járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás 1. számú módosításának jóváhagyása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodást még 2012.
decemberében kötöttük meg a kormányhivatallal, mely szerint használatra átenged az
önkormányzat egy helyiséget a járási ügysegéd részére. 2013 nyarán a polgármesteri hivatal
felújítás során kialakítottunk egy másik helyiséget az ügysegéd számára, mely helyiség területre
kisebb, mint amiben eddig dolgozott. Erre tekintettel szükséges a megkötött megállapodás
módosítása. A kormányhivatal a módosítás tervezetét megküldte. Ennek lényeges elem az, hogy a
Tengelic 288 hrsz-ú ingatlanból az önkormányzat 18 m2 helyett 6,36 m2 ingatlanrészt enged át a
járási hivatal részére.
Kérem a tervezet és a határozati javaslat elfogadását.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
35 /2014. (III.18.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a járások kialakításáról, valamint az ezzel
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 2. § (2) bekezdése
alapján a járási hivatal kialakításáról szóló 2012.október 17-én aláírt megállapodás 1. számú
módosítását megtárgyalta és elfogadta.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító megállapodást aláírja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester

A polgármester megállapítja, hogy bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést
bezárja.
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Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyző
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