LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 41-146/21/0
.EGYZŐKÖNYV
KJézsül:

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /21/0 tolkóbe r1-b3
iézbe(da 18.30 órai kezdettel megtartott eb)(onísü3 )v3üíá)té süJééről

Az süJé ybüvb:

Lesenceistvánd, Művelődési Ház kisterme

Az süJéb) mbhgbüb)lbo:
Tóth Csaba polgármester
Nagy Károly, Varjúné Fodor Edit, Orbán Kálmán képviselők
Td)ájéotzáé3 gthhdü mbhgbüb)l:

Dr. Takács Nóra

körjegyző

.bhvzcoő)vííbzblc:

Pappné Enyingi Anikó számviteli ügyintéző

Tkly Cédód ötüháembélbe: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 21. §-a alapján szabályszerűen
került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő
jelen van , így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja.
Tkly Cédód ötüháembélbe:Javaslatot tett az ülés napirendjére
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbiak
szerint állapította meg a napirendet:
N A P I R E N D E K:
10 Ptüháece Ehvbésübl Lbéb)jb3élíá)( )Jíydéz)áüdl3 b)hb(Jüvb
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
10 Ptüháece Ehvbésübl Lbéb)jb3élíá)( )Jíydéz)áüdl3 b)hb(Jüvb
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tkly Cédód ötüháembélbe:Elmondta, hogy 2012. augusztus 24. napján megalakult a községben a Polgárőr
Egyesület. Kérték az Egyesület nyilvántartásba vételét. A Veszprémi Törvényszék hiánypótlásra szólította
fel a Polgárőr Egyesületet a tekintetben, hogy kérjenek engedélyt a Lesenceistvánd település
névhasználatra. Javasolja, hogy a képviselő-testület adja meg ehhez az engedélyt.
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Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.
A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatot:
1/r6/21/0 ip0r10a

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI XATÁROZAT
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Polgárőr Egyesület Lesenceistvánd részére névhasználati engedélyt
ad, mely felhatalmazza az Egyesületet arra, hogy a nevében
található, Lesenceistvánd településre történő utalást használhassa.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester,
körjegyző

További kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester több napirend hiányában a képviselőtestület ülését 18.40 perckor bezárta.
K. m. f.

Tkly Cédód
polgármester

De0 Tdoájé Nked
körjegyző
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