Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete
8581 Németbánya Fő tér 3.
Telefon/fax: 89/350-141
Szám:

/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 11-én 8:30-kor tartott nyilvános
rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak:
Blaskovits Zoltán
Narancsik Imréné
Tanácskozási joggal meghívott:
Bárány Péter
Berhidai Péter
Távolmaradását bejelentette:
Müller Péter

polgármester
alpolgármester

körjegyző

képviselő

Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja. A
Képviselő-testületi ülésen nem jelent meg állampolgár.
Blaskovits Zoltán polgármester javasolja a következő napirendi pontok elfogadását.
1. Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft működéséhez szükséges határozatok meghozatala
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
A Képviselő-testület a fenti napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirendi pont (Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft működéséhez szükséges határozatok
meghozatala)
Előadó: Blaskovits Zoltán polgármester
Blaskovits Zoltán polgármester:
Két határozatot kell még meghozni. Az egyik a módosított alapító okirat elfogadása, a másik a felügyelő
bizottság megválasztása.
A határozati javaslatokat mindenkinek eljuttattam, és egyeztettünk is ezek ügyében a Képviselő-testület
tagjaival. A felügyelő bizottság összeállításánál egyeztettem az ügyvezetővel is. Szívesen adok további
tájékoztatást, ha még maradt valami nyitott kérdés. Úgy gondolom, mindkét téma kellő alapossággal lett
előkészítve.
Van valakinek kérdése a kiadott határozati javaslatokkal kapcsolatosan? Ha nincs, javaslom elfogadásra.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2011.(X.11.) határozata
Németbánya Község Képviselő-testülete Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a
Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. Alapító okiratát. A Képviselő-testület döntött arról, hogy a társaság a
jövőben közhasznú nonprofit társaságként működik tovább, a társaság tevékenységi körei a mai napon a
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratban foglaltak szerint módosulnak. Az előterjesztés és
jelen határozat mellékleteként megismert módosított Alapító okiratot a Képviselő-testület az abban foglalt
tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2011.(X.11.) határozata
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. felügyelő
bizottsági tagságára 5 éves időtartamra felkéri Burkusné Offentáler Máriát (8581 Németbánya, Kossuth L. u.
32/b.), Kiss Albertnét (8581 Németbánya, Kossuth L. u. 39.) és Somosi Istvánt (8581 Németbánya, Tiszafa u.
10.).
A felügyelő bizottsági tagság a felkérés elfogadásával jön létre.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Blaskovits Zoltán polgármester:
Több napirendi pont, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testületi ülést a polgármester 8:50-kor bezárta

Blaskovits Zoltán
polgármester

Bárány Péter
körjegyző

