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IDAZKARITZA
2015-06-13 OHIKO OSOKO BILKURA

2015-06-13ko EZOHIKO PREMIAZKO UDALBATZA
Bertaratuak
- JOSE LUIS UGARTEMENDIA ARREGI
- IRUNE ECHEVERRIA AMILIBIA
- PEDRO MARI OTAEGI URQUIZU
- MARIA DOLORES OTAÑO GARCIARENA
- MANUEL LABAKA GARMENDIA
Ez dira bertaratu:

Idazkaria
- Lierni Muñoa Salaverria
Bilkurari hasiera 10:00 eman zaio.

AZTERGAIAK:
1. Adineko mahaia eratzea.
2. Udala eratzea.
3. Alkatea aukeratzea.
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ESAN-EGINAK ETA ERABAKIAK
1.- Adineko mahaia eratzea
Ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 195. artikuluak dioenari jarraituz,
zinegotzi egiaztagutunak Idazkaritza Nagusian jaso ondoren, bertaratutako zinegotzietan
zein den gazteena eta zein zaharrena aztertu da, bi zinegotzi horiek adineko mahaia osa
dezaten, udal idazkariarekin batera.

Erabakia
Adineko mahaia era honetan osatzea:
Zinegotzirik zaharrena: Jose Luis Ugartemendia Arregi
Zinegotzirik gazteena: Irune Echeverria Amilibia
Idazkaria: Lierni Muñoa Salaverria
2.- Udala eratzea
Adineko mahaiak zinegotzi egiaztagutunak aztertu ditu, bai eta eskualdeko hauteskunde
batzordeak udaletxera bidalitako ziurtagiriak ere, zinegotzi egiaztagutunak eta ziurtagiriak bat
datozela baieztatzeko.
Horren ondotik, zinegotziek konstituzioa beteko dutela zin egin edo hitza eman dute.
Erabakia
Zinegotzien gehiengo osoa Osoko Bilkuran dagoela, adineko mahaiak Udala
eratutzat jo du. Hona hemen zinegotzien zerrenda:

Jarraian, idazkariak hiru agiri hauek aurkeztu dizkio udalbatzari, zinegotziek azter
ditzaten: a) kutxako kontaketaren agiria; b) Udalak dirutan nahiz baloretan dituen izakinen
egiaztagiriak;

3.- Alkatea aukeratzea
Kontuan harturik 250 biztanle baino gutxiagoko herria dela Beizama, hautatuak izan
diren 5 zinegotzietako edonork aurkeztu dezake bere burua alkate izateko.
Hori horrela izanda, Nekane Otaño Gartziarenak bakarrik adierazi du Alkatetzarako bere
proposamena.
Bozketa burutu da eta aho batez Nekane Otaño Gartziarenak lortu ditu aldeko 5 botu.
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Erabakia
Bozketak erakusten duenez, Nekane Otaño Garciarena da alkate.

Ondoren, Nekane Otaño Garciarenak onartu egin du alkate izatea. Horrela, bada, udalbatza
aurrean duela, agindu ere agindu du kargu hori beteko duela, kargu horrek berekin dakartzan
ahalmen, eskubide eta betebehar guztiekin. Horrenbestez, Nekane Otaño Garciarenak hartu
egin du alkate kargua.

Bilkura amaituta, agiri hau egin dut lehendakariaren oniritziarekin, eztabaidatu eta
erabakitakoa jasotzeko.

Idazkaria

Tokia/Data:

Alkatea

