Külsővat Község Önkormányzata
9532 Külsővat, Kossuth u. 70.
Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090
e-mail: pmkvat@gmail.com

Szám: 107-4/2014.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 11-én 16.30
órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Külsővat
9532 Külsővat, Kossuth u. 70.
Jelen vannak:
A Képviselő-testület tagjai:
Aczél Péter polgármester
Pethő Zoltán alpolgármester
Szabó Lászlóné képviselő
Szalay Istvánné képviselő
Tanácskozási joggal meghívott:
dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
Hiányzó:
Horváthné Zsani Magdolna képviselő
Aczél Péter polgármester köszönti az ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
5 tagjából 4 fő képviselő az ülésen megjelent, melyre tekintettel a képviselő-testület
határozatképes. Megnyitja a nyilvános képviselő-testületi ülést és szavazást kér a meghívó
szerinti következő napirendi javaslat elfogadásáról:

N a p i r e n d:
T á r g y:
1./ Önkormányzati képviselő lemondása

E l ő a d ó:
Aczél Péter polgármester

2./ Bérleti szerződés önkormányzati épület
bérbeadására

Aczél Péter polgármester

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadja az ülés napirendjére tett javaslatot.
N a p i r e n d tárgyalása:
1./ Önkormányzati képviselő lemondása (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Aczél Péter polgármester
Aczél Péter polgármester:
Ismerteti Horváthné Zsani Magdolna képviselő lemondását. Horváthné Zsani Magdolna a
képviselő-testülethez intézett, a polgármesterhez 2014. február 24-én levélben eljuttatott
nyilatkozatában 2014. február 28. napjával lemondott képviselői megbízatásáról.
A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI.
törvény 3. § (1) bekezdése szerint az írásbeli lemondó nyilatkozatot a képviselő-testület
következő ülésén ismertetni kell. A lemondás nem vonható vissza. Az önkormányzati
képviselő megbízatása megszűnik a képviselő által meghatározott, a lemondást követő egy
hónapon belüli időpontban. A lemondott képviselő helyére a következő legtöbb szavazatot
elért jelölt lép. A lemondást továbbítja a helyi választási bizottság elnökének. A mandátum
betöltéséről a helyi választási bizottság határoz.
A képviselő-testület tudomásul veszi a képviselő lemondásáról szóló tájékoztatást.
2./ Bérleti szerződés önkormányzati épület bérbeadására (írásos előterjesztés)
Előadó: Aczél Péter polgármester
Aczél Péter polgármester:
Elmondja, hogy a képviselő-testület felhatalmazása alapján előkészítette az iskolaépület
bérbeadását. A bérleti szerződést e mailben megkapták a képviselők, és egyetértettek vele.
Miután a napirendhez kérdés és vélemény nincs, a polgármester szavazást kér az előterjesztés
szerinti bérleti szerződés jóváhagyásának elfogadásáról.
Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot:
26/2013.(III.11.) képviselő-testületi határozat
Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Külsővat Község Önkormányzata
mint Bérbeadó, valamint a MOVE Rehabilitációs és Ipari és Szolgáltató Nonprofit Zrt.
(székhelye: 8500 Pápa, Komáromi u. 87.) képviselője: Simon Jánosné vezérigazgató, mint
Bérlő között, 2014. március 1-től – határozatlan időre – létrejövő, a Külsővat 145/. hrsz.
Raffel M. u. 12. szám alatti „általános iskola, udvar” megjelölésű önkormányzati ingatlan
bérbeadásáról szóló mellékelt Bérleti szerződést jóváhagyja.
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Hatarido: azonnal
Felelos: Aczel Peter polgarmester
Miutan egyeb napirend nines, a polgarmester 16.50 orakor bezarja a nyilvanos kepviselotestuleti iilest
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