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Jegyzőkönyv

Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 19.30 
              órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:  Beszkid Andor polgármester
 Beszkid János képviselő
 Golopi Károly képviselő
 Juhász Vincéné alpolgármester
 Jusztin Péterné képviselő
 Kiss János képviselő
 Vincze Attila képviselő

 

Tanácskozási joggal:   dr. Verbói Mária   jegyző

A polgármester  köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy  a  megválasztott  hat  képviselő-testületi  tag  közül  mindenki  jelen  van,  így  a  tanácskozás
határozatképes. A napirend sürgősségére való tekintettel az ülés összehívása telefonon történt.  

Előterjeszti napirendi javaslatát.
 

1.) Szécsényi Szennyvíz Agglomerációs Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodásának felülvizsgálata.

      Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
              

A képviselő-testület az előterjesztett napirendet más javaslat megtétele nélkül egyhangúlag elfogadja.

Napirendek tárgyalása

1.) Szécsényi Szennyvíz Agglomerációs Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának 
            felülvizsgálata.

Előterjesztő: Beszkid Andor polgármester
            ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
 
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Szécsényi Szennyvíz Agglomerációs
Önkormányzati  Társulás  Társulási  megállapodásának  felülvizsgálatát  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezése értelmében június 30-ig el kell
végezni. A felülvizsgálat megtörtént, azokat a társulási megállapodáson átvezettük, a társulási tanács
elfogadta,  viszont  a  képviselő-testület  –  minden  résztvevő  önkormányzat  képviselő-testületének  –
jóváhagyása még szükséges.
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A polgármester kéri a képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

  82/2013. (VI. 27.) határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Szécsényi Szennyvíz-Agglomerációs 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló 
polgármesteri előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

1./ A 2011.12.12. napján aláírt Szécsényi Szennyvíz-Agglomerációs Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodását módosítja és a jelen testületi határozat 
elválaszthatatlan mellékletét képező Társulási Megállapodás módosítását elfogadja.

2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat mellékletét képező, Társulási 
Megállapodás módosítását az önkormányzat képviseletében aláírja. 

Felelős:    Beszkid Andor polgármester
Határidő:  folyamatos

Mivel más napirend, hozzászólás nincs, ezért a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 20.30 
perckor bezárja.

K.m.f.

Beszkid Andor dr. Verbói Mária
polgármester         jegyző
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