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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének, 2017. április 06-án
9 órakor tartott rendkívüli, nyilvános ülésén.

Határozat száma
43/20117. (IV.06.)
44/2017. (IV.06.)

Határozat tárgya
Mozgó EKG vásárlásához anyagi fedezet biztosítása
Egészségügyi beszámolók elfogadása

45/2017. (IV.06.)

Romos, rendezetlen területekkel kapcsolatos intézkedés

46/20 17. (IV.06.)

Régi Posta épület felújításának ügye
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének, 2017. április 06-án
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén
Helye: Községháza nagyterme
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint:
Gönczi Mihály

polgármester

Jámbor Dénes

alpolgármester

Ötvös Károly

képviselő

Szabó Sándomé

képviselő

Szórád Imre

képviselő

Végh János

képviselő

Tanácskozási jo~2al meEhivottak:
Sebőkné Kövesdi Kinga

pénzügyi ügyintéző

Mengyi Zoltánné

közszolgálati tisztviselő

Gönczi Mihály polgármester:
Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket és munkatársait.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő megválasztott képviselő közül,lfő
jelen van.
Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Jámbor Dénes és Szórád Imre képviselők
személyében.
Javasolta, hogy az ülésen a napirendi pontokat a meghívóban kiadottak szerint tárgyalják:
Javaslat az ülés napirendi pontjaira:
1. Pályázat elbírálása, IKSZT vezetői kinevezés
Előadó: Gönczi Mihály polgármester
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2. Beszámoló a településen végzett egészségügyi tevékenységről
Előadó: Gönezi Mihály polgármester

3. A falu jövőképe, helyzete. Az önkormányzat lehetőségei a népesség
megtartásában
Előadó: Gönczi Mihály polgármester
4. Falubejárással kapcsolatos ügyek
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

Kérte, aki a jegyzőkönyv hitelesítőkre, és a napirendi pontokat a kiegészítéssel elfogadja,
kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő- Testület, a jegyzőkönyvvezetőrejegyzőkönyv hitelesítőkre és napirendi
pontokra tett javaslatot, a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül,7 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadta (a szavazásban lfő vett részt).
A Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1. Pályázat elbírálása, IKSZT vezetői kinevezés
Előadó: Gönczi Mihály polgármester
2. Beszámoló a településen végzett egészségügyi tevékenységről
Előadó: Gönczi Mihály polgármester
3. A falu jövőképe, helyzete. Az önkormányzat lehetőségei a népesség
megtartásában
Előadó: Gönczi Mihály polgármester
4. Falubejárással kapcsolatos ügyek
Előadó: (}önczi Mihály polgármester
Gönczi Mihály pol2ármester:
Március 30-ai ülésen végigtárgyalták minden területet. Ennek megfelelően a mai rendkívüli
ülésen kellene meghozni a döntéseket azokban a kérdésekben, aminek a tárgyalása 30-án
megtörtént.
A kialakult helyzetben zavaró körülmény volt a tüntetés és ezzel kapcsolatos körülmény.
Ezért a Képviselő-testület úgy döntött, hogy végigtárgyalja a napirendi pontokat, de a döntést
elhalassza.
Gönezi Mihály polgármester 9 óra 05 perckor zárt ülés rendelt el.
A nyílt ülés 9 óra 15 perckorfolytatódott.
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2. napirendi pont
Beszámoló a településen végzett egészségügyi tevékenységről

Gönezi Mihály polgármester:
Végig tárgyalták a beszámolókat. A háziorvos egy mozgó EKU beszerzését kérte. Tegnap
hozott egy árajánlatot 190.500 Ft-ba kerül. Szeretné, ha az általános tartalék terhére 200.000
Ft-ig a Képviselő-testület ezt határozatban rögzítené és megerősítené.
Kérte, hogy aki a mozgó EKO beszerzésével egyetért, az kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület az előterjesztést a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen
szavazattal egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta: (A szavazásban 7 fő vett
részt):
43/20h7.(IV.06.) Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Onkormányzati Képviselő- Testülete a háziorvos kérelmének megfelelően a
mozgó EKO vásárlásához szükséges anyagi fedezetet biztosítja
Felelős:Gönczi Mihály
polgármester
Határidő: Azonnal

Kérte, hogy aki az egészségügyi beszámolókkal egyetért, az kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület az előterjesztést a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen
szavazattal egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta: (A szavazásban 7 fő vett
részt):
44/2017.(IV.06.) Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Onkormányzati Képviselő- Testülete az egészségügyi beszámolókat elfogadta
Felelős:Gönczi Mihály
polgármester
Határidő: Azonnal

3. napirendi pont
A falu jövőképe, helyzete. Az önkormányzat lehetős&ei a népessé&
me~tartásában
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Gönezi Mihály polEármester:
Ezzel kapcsolatosan Végh Jánosnak volt egy határozati javaslata.

VéEh János képviselő:
Az elhagyatott területek felülvizsgálata, tulajdonosok felszólítása, hogy tegyék rendbe a falu
azon részét, ahol szemét és romos épületek vannak. El kell indítani valamit ezek
megoldásával kapcsolatosan.
Gönezi Mihály polgármester:
A Képviselő-testület a beszámolóban foglaltakat elfogadja és Úgy határoz, hogy május 31-ig a
településen fényképpel dokumentált felszólító levelet küldjenek ki a romos és rendezetlen
állapotú ingatlanok tulajdonosainak. Majd azt követően az építési hatóság bevonásával a
kényszerbontás és eltakarítás feltételeit biztosítsa.
Jámbor Dénes alpolEármester:
Szerinte ezt nem kellene elfogadni. Ez egy vitaindító anyagnak indult. Azt javasolja, hogy egy
későbbi időben ennek a témának a bővebb tárgyalására még térjenek vissza.
Végh János képviselő javaslatával maximálisan egyetért.
Ne zárják le ilyen gyorsan, vitassák meg még. Nézzék meg a lehetőségeket.
Ez nem egy beszámoló, amiben állást kellene foglalni. Ez az a terület, amivel mindig
foglalkozni kell. A téma fontossága miatt gondolja így.
Gönczi Mihály pol2ármester:
Nem szükséges határozatban rögzíteni. Ez egy jövőképet realizáló tájékoztató anyag,
helyzetelemzés. Nem beszámoló jellegű anyag. Ennek megfelelően nem szükséges róla
döntést hozni.
Kérte, hogy aki a romos és rendezetlen területek rendbetételével egyetért, az kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület az előterjesztést a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen
szavazattal egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta: (A szavazásban 7 fő vett
részt):
45/2017.(IV.06.) Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a beszámolóban foglaltakat elfogadj a és Úgy határoz, hogy május 31-ig a
településen fényképpel dokumentált felszólító levelet küldjenek ki a romos és rendezetlen
állapotú ingatlanok tulajdonosainak. Majd azt követően az építési hatóság bevonásával a
kényszerbontás és eltakarítás feltételeit biztosítsa.
Felelős :C+önczi Mihály
polgármester
Határidő: Azonnal
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4. napirendi pont
Falubejárással kapcsolatos üEyek

Gönczi Mihály poluármester:
Az Atányi Nyugdíjasok Alapítvány Kuratóriumi Elnöke tett egy beadványt. Megtárgyalták és
ennek megfelelően elhalasztják a döntéshozatalt. Kiajánijuk, hogy valamelyik civilszervezet
próbálkozzon Vele ~5 később visszatérünk erre a döntésre.
Pillanatnyilag a döntés az, hogy nem kezdenek hozzá a lebontásához, de ideiglenes kerítést
kell húzni. hogy a balesetveszélyt elkerüljék.
Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
VéEh János képviselő:
Szerinte először ki kellene küldeni a civilszervezeteknek az anyagot. Ha nem kell senkinek
akkor bontsák vissza a kerítést?
Gönezi Mihály pol~ármester:
A bontás időszakára akkor is kell kerítés.
Jámbor Dénes alpol~ármester:
A balesetveszély megszüntetésére a kerítést hamarabb meg lehet csinálni. Ha bármely
civilszervezet jelentkezik is erre a pályázatok még nincsenek kiírva. Nem tudják azonnal
megkezdeni a felújítást.
Gönezi Mihály polEármester:
A balesetveszély elhárítása a legfontosabb. Nem a bontás. Valamilyen felirattal mint
omlásveszély, balesetveszély jelezni kell. Innentől kezdve a Képviselő-testület megtette a
lépést, hogy a balesetveszélyt elhárítsa.
Ötvös Károly képviselő:
Kb. 2 hónap van hátra az iskolából. A kerítés nem állítja meg a gyerekeket.
Gönczi Mihály po1~ármester:
A kerítésre rá kell írni, hogy balesetveszély.
VéEh János képviselő:
Szerinte meg kellene várni a civilszervezetek válaszát. Az az épület bontásra vár szerinte.
Még egy szakértő bevonásával megerősíteni, hogy mennyibe kerülne a felújítása, hogy
érdemes-e vele foglalkozni.
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SziEili János képviselő:
A civilszervezetek megkapják a lehetőséget. Ha nem élnek vele az az ő dolguk lesz.
Cönezi Mihály polEármester:
Bizonyos fokú baleset elhárításra, tetőigazításra szükség van.
Katona Gábort felkéri, hogy nézze meg milyen költségkihatása lenne a felújításnak. Hogy
szakértői véleményt adjon az épületről.
A civil szervezeteket ki kell értesíteni, hogy igényt tartanak-e pályázat útján ennek a
felújítására. Arra, hogy rendbe tegyék az épületet. Erre adjanak választ a májusi testületi
ülésig.
Ennek megfelelően tudunk akkor dönteni.
Kérte, aki ezzel ajavaslattal egyetértés elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő- Testület, a javaslatot, a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül,7 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadta (a szavazásban lfő vett részt).
46/2017.(IV.06.) Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a javaslatot elfogadja és úgy határoz, hogy a civilszervezeteket
kiértesítik és májusi testületi ülésig választ adhatnak a régi Posta épület felújításával
kapcsolatosan.
Felelős:Gönczi Mihály
polgármester
Határidő: Azonnal

Mivel más hozzászólás nem volt a polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját
és az ülést 9 óra 55 perckor az ülést bezárta.

K.m.f.
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Sebőkné Kövesdi Kinga
pénzügyi ügyintéző

‚

Szórád Imre
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jegyzőkönyv hitelesítők
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