Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
8244 Dörgicse, Fő u. 16.
____________________________
Szám: 301/42-14/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 26-án, 15:00 órai
kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye:Dörgicse Község Önkormányzat Tanácsterme
Dörgicse, Fő u. 16.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai részéről:
Jánó Levente
Deák Attila
Bende István
Király László
Kurucz Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Az ülésen tanácskozási joggal vett részt: -Valamennyi napirendi pont kapcsánSoltész Attila - osztályvezető,
dr. Tárnoki Richárd címzetes főjegyző megbízottja
Jegyzőkönyvvezető: Soltész Attila osztályvezető.

Jánó Levente polgármester:Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy az 5
tagú Képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
(A meghívót jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)
(A megbízást jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)
(A jelenléti ívet jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)
Jánó Levente polgármester:Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívó szerinti napirendet
javasolja tárgyalni.
Kérdezi van-e kérdése, véleménye valakinek az elhangzottakkal kapcsolatosan?
További kérdés, javaslat a napirendet illetően nem hangzott el.
Jánó Leventepolgármester: Indítványozza anapirendi javaslat elfogadását:
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TERVEZET
Az ülés napirendje
NYÍLT ülés:
1. Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának ismertetése
Előadó:Jánó Levente polgármester

Jánó Levente polgármester: Kéri, aki a napirenddel és a tárgyalás menetével egyetért, az
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
39/2019. (IV. 26.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:

Az ülés napirendje
NYÍLT ülés :
1. Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának ismertetése
Előadó: Jánó Levente polgármester

NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJÉNEK TÁRGYALÁSA
1. Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának ismertetése
Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát előzetesen a testület tagjai megkapták.
További kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a napirendi pont kapcsán kiküldött előterjesztéséhez.
Javasolja a határozati javaslat elfogadását. A főépítész asszonnyal történt egyeztetés alapján a munkát
megkezdték a törvényességi felhívásban foglaltaknak megfelelően.
Kérdezi, van-e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadják el az előterjesztés szerinti
határozati javaslatot, ezt teszi fel szavazásra.
Szavazás
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

2

40/2019. (IV. 26.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal 2019.
március 28.-án kelt VE/53/924/2019. törvényességi felhívásban foglaltakat megismerte és
megtárgyalta, továbbá annak elfogadása mellett döntött, melynek keretében a Dörgicse Község
településkép védelméről szóló 14/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet törvénysértő
rendelkezéseit a rendelkezésre álló 90 napos, azaz 2019. június 28. határidő figyelembevételével
módosítja.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő: azonnal

Jánó Levente polgármester: Kérdezi, van-e további kérdés észrevétel, felvetés.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester a Képviselő-testület nyílt ülését 15:08órakor
bezárta.
K. m. f.

Jánó Levente
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:
Soltész Attila
osztályvezető
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