
Somlójenő Községi Önkormányzat

Képviselőtestülete

8478 Somlójenő, Petőfi u. 99.

Szám: 81-1/2013.

  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:          Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 30-án 16.00 
órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

 Az ülés helye: Kultúrház kisterme Somlójenő

 Jelen vannak:

a.) Képviselőtestület tagjai:

                  Nemes Ferencné               polgármester

                 Fekete András Gáborné        alpolgármester

                 Belléncs Károly                  települési képviselő

                 Schédl Emil                             települési képviselő

b.) Tanácskozási joggal résztvevő:

                       Szlottáné Turi Edina                            jegyző

c.) Meghívottak:

Deés Anikó                                         jegyzőkönyvvezető

 

Az ülésen a lakosság részéről érdeklődő nem jelent meg.

Nemes  Ferencné  polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket,  megállapította,  hogy  az  ülésen  a
képviselőtestület 4 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. Kéri,  hogy aki a napirendi ponttal egyetért,
kézfenntartással jelezze.

Somlójenő  Önkormányzat  Képviselőtestülete  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:

 

NAPIRENDEK:

1./ Somlójenő Község Önkormányzata és a Somlójenői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Nemes Ferencné polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Somlójenő Község Önkormányzata és a Somlójenői Roma Nemzetiségi Önkormányzat kö-
zötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja, hogy az előterjesztés mindenki részére megküldésre
került. Az Njtv. 80§. –ában foglaltaknak megfelelően a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi
önkormányzat között létrejött megállapodást 2014. január 31. napjáig felül kell vizsgálni. 

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  A  2010-ben  megkötött  együttműködési  megállapodás  teljes
átdolgozása  a  törvényi  változások  miatt  vált  szükségessé.  Korábbi  megállapodás  szövegében
körjegyző szerepelt, helyette jegyző kell, hogy szerepeljen. A törvényi változásoknak megfelelően
kellett módosítani a megállapodást. 

Nemes Ferencné polgármester:  Kérem, aki elfogadja a  Somlójenő Község Önkormányzata és a
Somlójenői Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás tervezetet, az
kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a Somló-
jenő Község Önkormányzata és a Somlójenői Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttmű-
ködési megállapodás felülvizsgálatáról az alábbi határozatot hozta:

5/2014.(I.30.) Kt. sz. határozat

                   
1./  Somlójenő  Község  Önkormányzata  a  Somlójenői  Roma
Nemzetiségi  Önkormányzattal  2010.  október  19-én  megkötött  és  az
75/2010 (XI.04.) Kt. számú határozatával jóváhagyott együttműködési
megállapodást  felülvizsgálta,  és  egy új  megállapodás  elfogadását az
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

2./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az
együttműködési megállapodás aláírására.

3./   A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az
önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatát vizsgálja felül.

Felelős:  polgármester
Határidő: 1./ 2014. január 31.
                  2./2014. január 31.

         3./ 2014. február 28.

Több kérdés,  hozzászólás  nem volt,  a  polgármester  a  képviselőtestület  nyílt  ülést  16.40 órakor
bezárta. 

kmf.

 

                        Nemes Ferencné                                 Szlottáné Turi Edina

                        polgármester                                                 jegyző


