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Szám: 1094-2312016.

JEGYZOKONYV
Készült: Sáska Község Önkorrnányzaíának Képviseló-testiiiete 2016. december 05. napján 17,40
órai kezdettel megtartott rendkívüli testiileti tiléséről.

Az ülés helye: l,alahatáp ÖnkormányzatiHivataltanácsterem
Jelen vannak:

Kovács Nándor
I(onkoly Norbert
.Iehoda

(,

Zalahaláp, Petőfi tér 4.

)

polgármester
alpolgármester
kcpviscl(l

Istvát-i

Távolmaradását bei elentette:
Horváth Bence
Albertné Asztalos Anita

képviseló
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:

krunikkerné Török

Andrea
.jegyző megbízásából

Jegyzőkönyvvezető:
}Iorváthné Kiss

lldikó

főelőado

a megjelent települési
jegyző
megbízásából vesz
asszony
kópviselőket. Krunikkerné Török Andreát. aki Takács Lász,lőné
rész,ía mai tiléser' és a jegyzőkönyvvezetót.
Kovács Nándor polgármester: tisztelettel és szeretettel köszönti

Megállapíqa, hogy

a

nTegválasztott
megnyitja.
határozatképes, azt

5 fő

települési képviselőből

3 fő jelen van. az

ü|és

Kovács Nándor polgármester: Az óvoda fenntartó Társulási Tanács a rendkívüli nyilvános ülós
'I'ársulás
el(itt tartotta |ilését.A Társulási Tanács iilésénelíbgadásra kertilt az ÓvodaÍ-enntartó
'lirrsLrlirsi
Mcgállapociásának, valanint a " Kacagó " Napközi Ottl-ror-ros Ó1,ocia Alapító ()kirar
nródosításának

el fo

gadása.

A mai renclkívlili üIés összehívására a Társr-rlási Tanács ülése után azért került sor. mivel a'I'ársLrlási
Megállapodás módosítása a társulási tag önkormányzatok képviselő-testületeinek nTinősített
több sé g gcl rl e gho zott haíár o zataival vál ik érvénye s s é.
A fentiek alapján kéri napirendi pontként tárgyalni Az óvodaí-enntartó Társulás Társulásj
Megállapodás módosításának elfogadását, mely napirendi porrt előadója Kovács Nárclor
pcilgármester.

Kéri, aki egyet ért a javaslattal kézfbltartással szayuzzon.

Sáska Község Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen

szavazattal, ellenszavazat
tartózktldás nélkül - egyhangúlag - a napirendet az alábbiak szerint állapította meg:

és

NAPIREND
Az óvodafenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadását
Előadó: Kovács Nándor polgármester.

NAPIRENDTARCYALASA
Az óvodaí'enntartó Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadását
Előadó: Kor ács Nándor polgármester.

Kovács Nándor polgármester: a napirendre vonatkozó írásos előterjesztést a tagok a l'ársr-rlási
lanács Liléséremegkapták. Az előterjesztés a Társulási ]anács ülésénrnegtárgyalásra került" a
'1-anács
Megállapodás módosítását a 'I'ársulási
egyhangúlag el is fogadta, A tag önkormányzatokrrak
ktil ön-ktilön

haíár ozaíban kel1 elfb gadniuk a Me gál lapodás módos ítását.

Kérr szavazzanak az óvodaf'enntartó'i'ársulás

l-ársulási Megállapodás módosításának elfogadásáró1.

Kéri, aki e gyetért a j avas l attal kézf eltartáss al szav azzon.

Sáska Község Önkormányzat

Képviselő-testülete
tartózkodás nélkül - meghozta a következő:

13412016. (

XII.05.) Ökt.

3 igen

szavazattal

-

ellenszavazat

és

Ha tározatot

sz.

Sáska

Község ,Önkormányzat Képvisclő-

a " Kacagó " Napközi Otthonos
óvoda társult í'enntartás áről szőlő 'l'ársul:isi
Megállapodás módosítását elíbgadja. A
módosítás eredményeként a zalaha|ápi
testülete

főzőkonyha integrálásra kerül a Társulás által
fenntartott óvoda intézménybe.

A Képvis elő-testület megbízza a p olgá rm estert,
hogy a döntésrőI szóló határozatot küldie a
Társulás elnökének a törzskönyvi átrezettetés
érdekében.
Felelős: Kovács Nándor

polgármester

Határidő: azonnal

Kovács Nándor polgármester: Több tárgy, hozzászőlás nem lévén,az ülést 17 .45 őrakot bezárla.
K.m.f.
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kovács Nándor
polgármester

J"#_a,,H.(/^-,

krunikkerné Török Andrea
Monostorapáti Közös Önkormányzati
Hivatal jegy ző megbízásából
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