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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének, 2017. január 16.-án
16 órakor tartott rendkívüli, nyilvános ülésén.

1/2017.(I.16.) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló,
3/2015.(II.2’7.) önkormányzati rendelet módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének, 2017.január 16.-án
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén

Helye: Községháza nagyterme

Jelen vannak: mellékeltjelenléti ív szerint:

Szabó Sándorné Ügyrendi Bizottság elnök, képviselő

Jámbor Dénes képviselő

Ötvös Károly képviselő

Szigili János képviselő

Szórád Imre képviselő

Végh János képviselő

Tanácskozási jo~al me~hívottak:

Dányiné Szórád Ibolya jegyző

JeEyzőkönyvvezető:
Mengyi Zoltánné közszolgálati tisztviselő

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/20 13. (XII.4.)
önkormányzati rendeletének 9. ~ (1) bekezdése értelmében, a Képviselő-testületi ülést Szabó
Sándorné az Ugyrendi Bizottság elnöke vezeti.

Szabó Sándorné az Üwyrendi Bizottság elnöke: Köszöntötte az ülésen megjelent
képviselőket. Külön tisztelettel köszöntötte ajegyző asszonyt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő megválasztott képviselő közül, 6 fő
jelen van.
Gönezi Mihály polgármester úr üzent, hogy nem tud részt venni az ülésen.

Javaslatot tett, a jegyzőkönyv hitelesítőkre Szigili János és Végh János képviselők
személyében.

Javaslat az ülés napirendi pontjaira.

1. Kialakult helyzet megbeszélése
Előadó: Szabó Sándorné Ugyrendi Bizottság elnöke
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Kérte, aki ajegyzőkönyv hitelesítőket, és a napirendi pontokat elfogadja, kézfelnyújtással
jelezze.

A Képviselő- Testület, a jegyzőkönyv hitelesítőkre és napirendi pontra tett javaslatot, a
döntéshozatalban résztvevő 6 fő közül, 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta (a
szavazásban 6 fő vett részt).

A Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:

1. Kialakult helyzet megbeszélése
Előadó: Szabó Sándorné Ugyrendi Bizottság elnöke

Szabó Sándorné az Ügyrendi Bizottság elnöke átadja a szót, Dányiné Szórád Ibolya Jegyző
Asszonynak.

Dányiné Szórád Ibolya jegyző: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
valamint az önkormányzat SZMSZ szabályozza, hogy a polgármester és alpolgármester
akadályoztatása esetén a képviselő- testület üléseit, az Ugyrendi Bizottság elnöke jogosult
összehívni és vezetni.
Tudomása szerint a képviselők %- ének indítványa alapján megtörtént az ülés összehívása.

Jámbor Dénes képviselő: Arról van tudomása, hogy Végh János alpolgármester lemondott.
Valamint a polgármester Úr táppénzen van.
Az első teendő az lenne, hogy az időjárási helyzet miatt, a krízis helyzettel kapcsolatban
döntést kellene hozni.
Valamint a hivatali teendőkkel kapcsolatban megoldást kell találni, hogy a
működőképességet, fenntartsuk.

Szabó Sándorné Ügyrendi Bizottság elnöke: Felteszi a kérdést, hogy a továbbiakban zárt
ülést tartsanak-e, mert személyi ügy tárgyalására is sor kerülhet.
Aki zárt ülést szeretne, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő- testület a döntéshozatalban résztvevő 6 fő közül, 4 igen és 2 ellen szavazattal, a
zárt ülést rendelt el.

Szabó Sándorné ÜB elnöke 16 óra 17 perckor zárt ülést rendelt el.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

16 óra 30 perckor a nyilvános ülés folytatódott.

Szabó Sándorné ÜB elnöke: Felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy tájékoztassa a Képviselő-
Testületet a kialakult helyzettel kapcsolatos teendőkkel kapcsolatban.

Dányiné Szórád Ibolya jegyző: Ajelenleg hatályos kötelezettségvállalási szabályzat szerint
jó helyzetben van az önkormányzat. A polgármester akadályoztatása esetén, a jegyző
kötelezettséget vállalhat és utalványozhat az önkormányzat nevében.
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De p1. a települési támogatások esetében az önkormányzat rendelete szabályoz’ Ez a hatáskör
eredendően az önkormányzati testületet illeti meg. Van lehetősége a testületnek arra, hogy ezt
a hatáskört visszavonja a polgármestertől ás azt másra ruházza át. Atruházhatja bizottságára
vagy ajegyzőre. Ezt a testületnek kell eldöntenie.

Szórád Imre képviselő: Javasolja, hogy a Jegyző Asszonyt bízzuk meg ezzel a hatáskörrel.

Szabó Sándorné Ügyrendi BizottsáE elnöke: A testület tehát a települési támogatások
elbírálását, a polgármesteri hatáskörből, jegyzői hatáskörbe utalja át.

Kérte, hogy aki a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló, 3/201 5.(II.27.)
önkormányzati rendelet módosításával az előteijesztett tartalommal elfogadja, kézfeltartással
jelezze.

A Képviselő-testület az előterjesztést a döntéshozatalban résztvevő 6 fő közül 6 igen
szavazattal egyhangúan elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta (A szavazásban 6 fő vett
részt):

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/201?. (1.16.) önkormányzati rendelete

A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló, 3/2015.(II.2’7.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(Á rendelet szövege csatolva ajegyzá’könyvhöz)

Jámbor Dénes képviselő: A Gondozási Központ vezetőjét utasítani kell a gondozottak,
egyedülállók és egyéb rászorulók, hajléktalanok vizsgálatára, segítésére.
Segélykérésre pedig meg kell adni a hivatali telefonszámot.

Szabó Sándorné Ügyrendi Bizottság elnöke: A Katasztrófavédelmi Igazgatóság
tájékoztatójában arra kérte az önkormányzatot, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel az
alábbi intézkedéseket tegye meg:

- időjárási előrejelzés figyelése,
- felhívni a lakosság figyelmét a síkosság mentesítésre,
- melegedő helyek biztosítása az úton rekedtek részére,
- önkoniiányzati utak takarítása,
- gépek biztosítása,
- közterületek hó ás síkosítás mentesítése.

Végh János képviselő: Szombaton egy intézmény dolgozója sem volt jelen az egészségház és
az iskolák körüli hó eltakarításának munkálatainál.

Ötvös Károly: Ha valakinek gondja van, a nap bármely szakaszában az kinek jelezhet ebben
az ügyben is intézkedni kell.

Dányiné Szórád Ibolya jegyző: A hivatali mobilszámot megadjuk és a lakossági
tájékoztatót is közzétesszük.
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Szabó Sándorné Ü2vrendi Bizottság elnöke: Kérdezte van-e még kérdés, hozzászólás.

Mivel más hozzászólás nem volt az ÜB elnöke megköszönte a Képviselő- Testület munkáját
és az ülést 16 óra 55 perckor bezárta.

Szabó Sándorné Dányiné Szórád Ibolyn
VB elnöke jegyző

Végh Já os
jegyzőkönyv hitelesítők


