
~tány Községi Ön~onndnyzat 7(épvise’%í- ‘Testü(eténe&
2017. január 26.-i renctes, nyi(vános ü(ésénekjegyz6’~nyve

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének, 2017.január 26.-án
14 órakor tartott rendes, nyilvános ülésén.

3/2017. (1.26.) Alpolgármester megválasztása
4/2017. (1.26) Községi Onkormányzat 2017. évi költségvetés tervezetének

elfogadása
512017.(I.26) Dr. Fél Edit Közösségi Tér Közművelődési munka 2016. évi

beszámolója
6/2017.(I.26) Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2017. évi munkaterve

beszámolója
712017.(I.26) Dr. Fél Edit Közösségi Tér SZMSZ módosítása
8/2017.(I.26) Gondozási Központ Szakmai Program
9/2017.(I.26.) Gondozási Központ SZMSZ módosítása
1012017.(I.26.) Átányi Ovoda zárva tartása
11/2017.(1.26.) Átányi Ovoda beiratkozás
12/2017.(I.26.) LEADER Akciócsoport támogatása
1312017.(I.26.) REGIO-KOM Tárulás társulási megáHapodás módosítása
1412017.(I.26.) Polgármester szabadság kérelme
15/2017.(1.26.) Polgármester illetménye
16/2017.(I.26.) Polgármester költségtérítése
1712017.(I.26.) Alpolgármester tiszteletdíja
1812017.(I.26.) Alpolgármester költségtérítése
19/2017. (1.26.) Ötvösné Mérten Ilona vezetői megbízása
20/2017.(1.26.) Dr. Fél Edit Közösségi Tér közművelődési szakember

munkakör eflátására a pályázati felhívás elfogadása
2112017.(I.26.) Bedécs Mária telekvásárlási ügye
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Átány 7(özségi Ön/Lormányzat 7(épv&e15’- Testü(eténeí(
2017. január 26.-i rendes, nyi(vános ü1~ésénekjegyző~önyve

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének, 2017. január 26.-án
megtartott rendes, nyilvános ülésén

Helye: Községháza nagyterme

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint:

Gönczi Mihály polgármester

Jámbor Dénes képviselő

Ötvös Károly képviselő

Szabó Sándomé képviselő

Szórád Imre képviselő

Végh János képviselő

Tanácskozásj iop2al me2hívottak:

Dányiné Szórád Ibolya jegyző .

Ötvösné Mérten Ilona intézmény-vezető

Laczházi Hajnalka intézmény-vezető

Juhász Tamás intézményvezető

Sebőkné Kövesdi Kinga pü. előadó

Bedécs Kálmánné Átányi Nyugdíjasokért Alapítvány képviselője

Bedécs Mária Csillagfalu Közhasznú Egyesület képviselője

A lakosság részéről: Nagy Lajos, Suháné Zajácz Ágnes, Horváth Róbert, Lakatos Zoltán,

Kutas Rudolf

Je2yzőkönyvvczető:
Mengyi Zoltánné közszolgálati tisztviselő

Gönezi Mihály pol2ármester: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket. Külön
tisztelettel köszöntötte a jegyző asszonyt, munkatársait.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő megválasztott képviselő közül,7fő
jelen van.

Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Ötvös Károly és Szabó Sándomé képviselők
személyében.
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kány Községi ÖnI~ormdnyzat Képv&e13’- Testü1~tének(
2017. január 26.-i ren’[es, nyifvános üíséneI~jegyző~nyve

Javasolta, hogy az ülésen, a napirendi pontokat, a meghívóban kiadottak szerint, az alábbi
kiegészítéseklcel tárgyalják:

- Alpolgármester választása

Javaslat az ülés napirendi pontjaira.

1.Alpolgármester megválasztása
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

2. Átány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési javaslatának I. fordulás
tárgyalása
Előadó:Gönczi Mihály polgármester

3. Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2017. évi munkatervének elfogadása,
a közművelődési munka 2016. évi értékelése
Előadó: Otvösné Mérten Ilona a Dr. Fél Edit Közösségi Tér intézményvezetője

4. A Gondozási Központ Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Előadó: Juhász Tamás Gondozási Központ vezető

5. Egyebek

Kérte, aki a jegyzőkönyv hitelesítőkre, és a napirendi pontokat a kiegészítéssel elfogadja,
kézfelnyújtással jelezze.

A Képviselő- Testület, ajegyzőkönyvvezetőre, jegyzőkönyv hitelesítőkre és napirendi
pontokra tett javaslatot, a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül,7 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadta (a szavazásban 7fő vett részt).

A Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:

1. Alpolgármester megválasztása
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

2. Átány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési javaslatának I. fordulós
tárgyalása
Előadó: Gönezi Mihály polgármester

3. Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2017. évi munkatervének elfogadása,
a közművelődési munka 2016. évi értékelése
Előadó: Otvösné Mérten Ilona a Dr. Fél Edit Közösségi Tér intézményvezetője

4. A Gondozási Központ Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Előadó: Juhász Tamás Gondozási Központ vezető
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Atány Községi Önkormányzat 7(épvúet5’- ‘Testü(etének~,
2017. január 26.-i rendés, nyi(vános ü(ésének€jegyzők’~5nyve

5. Egyebek

Gönezi Mihály pol2ármester: Napirend előtt tájékoztatta a testületet, hogy az SZMSZ
szerint az átruházott hatáskörben keletkezett dokumentumokról írásban kaptak tájékoztatást.
Ezen kívül az elmúlt időszakban a szén osztása ás a költségvetés év végi zárása tette ki a
feladatok zömét.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 2017. január 12-től betegállományban volt.

1.Napirendi pont:
Alpol2ármester megyálasztása

Gönezi Mihály polgármester: Javaslatot tesz az alpolgármester személyére, Jámbor Dénes
személyében. Kérdezi Jámbor Dénes képviselő urat, hogy elfogadja-e ajavaslatot.

Jámbor Dénes képviselő: Igen, elfogadja.

Gönczi Mihály polgármester: Másik kérdése az, hogy nyílt vagy zárt ülést kér az
alpolgármester jelölésével kapcsolatosan.

Jámbor Dénes képviselő: Nem kéri zárt ülés tartását.

Nyilatkozat csatolva ajegyzőkönyvhöz!

Gönezi Mihály pol2ármester: Az SZMSZ titkos szavazást ír elő. Megkéri az Ügyrendi
Bizottságot, hogy készítsék elő a dokumentumokat, hogy a szavazás végrehajtható legyen.

Addig technikai szünetet rendelt el 14 óra 14 perckor.

Az alpolgármester választásáról külön jegyzőkönyv készült, melyjelenjegyzőkönyvlzöz
csatolva!

Az ülés 14 óra 21 perckor folytatódott.

Gönezi Mihály pol2ármester: Felkérte Szabó Sándornét az Ügyrendi Bizottság elnökét,
hogy ismertesse az alpolgármester választással kapcsolatos titkos szavazás eredményét.

Szabó Sándorné Ügyrendi Bizottság Elnöke: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy
Jámbor Dénes alpolgármesternek történő megválasztása érdekében lebonyolított titkos
szavazás eredményéről.
A szavazás során leadott szavazólapok száma: 7 db.
Ervényes szavazat: 7 db, melyből 6 fő igennel szavazott 1 fő pedig nemmel.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület Jámbor Dénest alpolgármestemek megválasztotta.

Gönczi Mihály:
Atány Község Onkormányzatának Képviselő-testülete Jámbor Dénest 6 igen és 1 nem
szavazattal alpolgármesterré választotta.
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~Mtány Községi Ön~ormányzat Képvisel?!- cTestü&téne&
2017. január 26.-i rendes, nyitvános ü(ásénekjegyzíf~önyve

Javasolta a döntés határozatba foglalását, amelyre vonatkozóan ismertette az elfogadott
határozati javaslatot.

3/2017. (1.26.) Képviselő-testületi határozat:
Atáiiy Község Onkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74.*-a alapján, alpolgármestemek megválasztotta
JAMBOR DENES képviselőt.

Felelős: Gönczi Mihály
polgármester

Határidő: azonnal

Gönczi Mihály polgármester:
Megköszönte Jámbor Dénesnek, hogy elfogadta a megbízatást, munkájához sok sikert,
kitartást és jó egészséget kívánt.
Tájékoztatta a megj elenteket, hogy a megválasztott alpolgármesternek e minőségben is esküt
kell tennie, ezért felkérte Jámbor Dénes alpolgármestert az eskü letételére.

Az eskü szövegét a polgármester előmondása után az alpolgármester hangosan mondja majd,
aláírja az esküokmányt.

Ezt követően a megválasztott alpolgármester az alábbi szövegű esküt teszi:

„Én, JÁMBOR. DÉNES becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom,
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat ATANY fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!

Az alpolgármester az esküt letette, az esküokmányt aláírta.
A polgármester az esküokmányt szintén aláírta és átadta az alpolgármester részére.

Az eslcüokmány másolata csatolva ajegyzó’könyvhöz!

Jámbor Dénes alpol2ármester:
Megköszönte a polgármesternek és a képviselőtársainak a bizalmat.
Minden tudásával azon lesz, hogy az eskühöz híven, megszolgálja a bizalmat. Továbbá
megköszönte Végh János volt alpolgármestemek, a ciklus első felében végzett munkáját.

2.Napirendi pont:
Átány KözséE Önkormányzat 2017. évi költségvetési javaslatának L fordulós

tár2yalása

Gönezi Mihály polgármester:Az írásbeli előterjesztés kiadásra került. Ezt tárgyalta az
Ugyrendi Bizottság is.
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‚Qtány Községi Ön~ormányzat Képviseú5’- 9esti11~téne4~
2017. január 26.-i rendes, nyi(vános ü1~éséne€.<jegyzű~önyve

Átadta a szót a bizottság elnökének.

Szabó Sándorné Ügyrendi Bizottsá2 Elnöke: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a
költségvetési tervezetet. Atbeszélték, az értelmezési problémákat tisztázták. Eszrevételük volt,
hogy a közutak üzemeltetésére tervezett összeg nagyon kevés. Ugyanakkor az
állategészségügyi feladatokra betervezett összeget pedig sokalltuk. Egyébként az Ugyrendi
Bizottság a költségvetési tervezet elfogadását javasolta.

Gönczi Mihály polgármester:
Kérdezte, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban.

Jámbor Dénes képviselő: Kérdezte, hogy a civil szervezetek támogatását nem tervezték be?

Gönczi Mihály polgármester: Önállóan nem lehet betervezni. Az általános tartalék terhére
lehet adni.
Néhány észrevétele volna a költségvetési javaslattal kapcsolatosan, az alábbiak szerint:

I. sz. mellékletben pontosítani szükséges.
II. sz. mellékletben az értékesítési ingatlan összegét ÁFA jelleggel kell tervezni.

VI. sz. mellékletben az alapilletménynél pontosítani kell a számítást, mert nem az Új
szabályok szerinti összeg szerepel.

X. sz. mellékletben a konyha költségek felosztásánál figyelembe kell venni néhány
dolgot.
A gyermekétkeztetésnél a finanszírozás főösszegénél 5,67 %-ot fizetnek.
Ennek megfelelően a szociális étkezéstől 1 fő bérét ide kell
venni és a START program eredményét, a szociális étkeztetésre célszerű
felhasználni. Ez azért nagyon lényeges mert minden mást az állam
megünanszíroz. Kötött felhasználású és ha nem használjuk fel azt vissza kell
fizetni.

Az Út kérdésével kapcsolatosan van egy testületi döntésünk. Valamint a XII. mellékletben
jelentősebb összeg van betervezve közmunkát segítő és eszköz beszerzésre. Ebből lehet erre
fordítani. Es így kezelni tudjuk a jogosan felmerült problémákat.

Kellene a pénzmaradvány kimutatása, hogy mennyi kötelezettséggel terhelt és mennyi a
szabad pénzmaradvány.

Ismert a közfoglalkoztatás február 28-ig. Milyen összegű támogatás van, ez is szükséges.

Az iparűzési adót célszerű megemelni, hisz várhatóan aniakjelentős bevételei lesznek.

Kéri, hogy a kiadásnál a bérfejlesztésnek milyen hatása van, erről egy kimutatást készítsenek.
Ebben van egy álláspont, hogy ami kötött bérfejlesztésből fakad, ennek a finanszírozását
megpróbálják kormányzati szinten megoldani, hiszen ez saját erőből nem megoldható.

Megköszönte a kollégák munkáját, hogy ilyen színvonalas tervet állítottak össze.

Gönczi Mihály polgármester: Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás.
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.‚f4tány 7(özségi Ön~ormányzat 7(ápvisel3’- Testü&téne&
2017. január 26.-i renies, nyi(vános ü(éséneí~,jegyzőIi~pnyve

Ötvös Károly képviselő: Szomorú, hogy évről évre kevesebb a költségvetési főösszeg. Ebből
a szűk összegből a kollégák elég jól összehozták a költségvetést. Mindenkit kér, hogy nagy
pontossággal és odafigyeléssel bánjanak azzal a pénzzel, ami rendelkezésre áll.

Gönczi Mihály polgármester: Kérte, hogy aki az Átány Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetési tervezet első fordulóját elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő- Testület a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen szavazattal a kérelmet
elfogadta és az alábbi határozatot hozta (a szavazásban 7 fő vett részt):

4/2017ÁL263 Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Onkormányzati Képviselő- Testülete megtárgyalta, és az Atány Községi
Onkormányzat 2017. évi költségvetési tervezet első fordulóját az elhangzott kiegészítésekkel
elfogadta.
(Költségvetés tervezete csatolva ajegyzőkönyvhöz!)

Felelős: Gönczi Mihály
polgármester

Határidő: Azoimal

3.Napirendi pont:
Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2017. évi munkatervének elfogadása és a

Közművelődési munka 2016. évi értékelése

Gönezi Mihály polgármester: Az írásbeli tervezet és beszámoló kiadásra került.
Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e az intézményvezetőnek vagy a jelenlévőknek
hozzászólása, kiegészítése.

Ötvösné Mérten Ilona intézményvezető: Nincs kiegészíteni valója.

Szabó Sándorné az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a
munkatervet és beszámolót és azt, elfogadásra javasolta. Van még ebben az anyagban egy
kérelem, amit az indokol, hogy 2016.10.01-ével lejárt a fenntartási kötelezettsége az
intézménynek és szeretné az intézmény módosítani a nyitvatartási idejét.

Ötvös Károly képviselő: A Művelődési Ház előtti lépcső életveszélyes. Ki kellene cserélni,
amíg nagyobb baj nem, lesz.

Gönczi Mihály polgármester: A civilszervezeteket kérték, hogy 2017. 01.15-ig adják le
rendezvény tervezetüket, de a megadott határidőig nem érkezett be anyag.

Jámbor Dénes alpolgármester: Az MTTSZ 2017. május l-én szeretné megszervezni a
Horgászversenyt.
Valamint a Hagyományőrző Egyesülettel, az ősszel tervezünk, a tavalyihoz hasonló
rendezvényt.

Gönezi Mihály polgármester: Kérte, hogy aki a Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2016. évi
beszámolóját elfogadja, kézfeltartással jelezze.
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hány Községi Ön&ormányzat 7(épviseGő- Testü1~téne4~
201 7. január26.-i renies, nyi(vános ü(ésénekjegyző~nyve

A Képviselő- Testület a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen szavazattal a kérelmet
elfogadta és az alábbi határozatot hozta (a szavazásban 7 Fő vett részt):

5/2017S1.26.) Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Onkormányzati Képviselő- Testülete megtárgyalta, és a Dr. Fél Edit Közösségi
Tér közművelődési munkájáról készített 2016. évi beszámolóját elfogadta.
(A beszámoló csatolva ajegyzőkönyvhöz)

Felelős: Gönczi Mihály
polgármester

Határidő: Azonnal

Gönczi Mihály polgármester: Kérte, hogy aki a Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2017. évi
munkatervét elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő- Testület a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen szavazattal a kérelmet
elfogadta és az alábbi határozatot hozta (a szavazásban 7 fő vett részt):

612017S1.263 Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Onkormányzati Képviselő- Testülete megtárgyalta, és a Dr. Fél Edit Közösségi
Tér 2017. évi munkatervét elfogadta.
(Á munkaterv csatolva ajegyzőkönyvhöz)

Felelős: Gönczi Mihály
polgármester

Határidő: Azonnal

Gönezi Mihály polgármester:Kérte, hogy aki a Dr. Fél Edit Közösségi Tér SZMSZ
módosításával egyetért a nyitvatartási idő módosítása ügyében és azt elfogadja, kézfeltartással
jelezze.

A Képviselő- Testület a döntéshozatalban résztvevő 7 Fő közül 7 igen szavazattal a kérelmet
elfogadta és az alábbi határozatot hozta (a szavazásban 7 fő vett részt):

712017.(L26.) Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Önkormányzati Képviselő- Testülete megtárgyalta, és a Dr. Fél Edit Közösségi
Tér nyitvatartási idő módosítására vonatkozó kérelmét és ezzel együtt az SZMSZ módosítását
elfogadta.
(A kérelem csatolva ajegyzőkönyvhöz)

Felelős: Gönczi Mihály
polgármester

Határidő: Azonnal

Gönczi Mihály polgármester: 10 perc szünetet rendelt el.

Az ülés 15 óra 18 perckor folytatódott.
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‚f4tány Községi Ön~ormányzat 7(épvisdő- Testü(eténe&
2017. január 26.-i renies, nyitvános ü(ésénMjegyzó’k.~nyve

4.Napirendi pont:
Gondozási Központ Szakmai ProEram és Szervezeti és Működési Szabályzat

módosítása

Gönezi Mihály polEármester: A jogszabályok itt is változtak. A gondozási területen
kettéválasztotta a jogszabály a házi gondozásnál a felügyeletet, amelynek más a
Ikanszírozása és a tényleges gondozást. Ez jelentős összegbeli különbséget jelent a
költségvetési bevételeknél is.

Gönezi Mihály pol2ármester: A szakmai program és az SZMSZ módosításának anyaga
írásban kiadásra került.
Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e az intézményvezetőnek vagy ajelenlévőknek
hozzászólása, kiegészítése.

Juhász Tamás intézményvezető: Nincs kiegészíteni valója.

Gönezi Mihály pol2ármester: Az Átányban lévő idős emberek gondozása a fő cél és ehhez
kapcsolódik minden olyan feladat, amit leírnak.

Szabó Sándorné Ü~wrendi Bizottsá2 elnöke: Átolvasta a két dokumentumot.
A Szakmai Programmal kapcsolatosan észrevétele: legfeljebb napi 4 órában kell a házi
segítségnyújtást végezni. Meglátása szerint a törvény pont ebben változott 2017.01.01 .-től.
Megszűnik a házi segítségnyújtásnál az Óra alapú szolgáltatásnyújtásnak a kötelezettsége és
nincs korlátozva, hogy mennyi időtartamban végzik ezt a tevékenységet.
A szükségletekhez kell igazítani ezt a szolgáltatást. 147 órát láthat cl egy gondozónő egy
hónapban. Es majd a normatívát is erre fogják megállapítani.
Az SZMSZ-ben a szakmai létszámnál 100 %-ban szakképzettnek kell lenni. 1 fő szakképzett
és 1 főnél folyamatban van a képzése.

Ötvös Károly képviselő: Kevesen vannak azok, akik igénybe veszik az ellátást. Mi az oka
ennek?
Vagy nem igénylik vagy elég az, hogy házi segítségnyújtás útján látják cl őket.
Javasolja, hogy vonzóbbá kellene tenni a nappali ellátást. Hiszen arra kapnánk nagyobb
támogatást az államtól. Ez az önkorn~ányzatnak nagyon sokba kerül. Közel 10 millió forintot
kell hozzátenni ehhez az ellátáshoz. Ez a költségvetés 5 %-át teszi ki. Ez óriási plusz teher.
Mindemellett, jónak látja a programot.

Gönezi Mihály pol2ármester:63 év feletti lakos létszám 260 fő Átányon. Ha ennek csak a
fele venné, igénybe a szolgáltatást az intézmény az állami fkanszírozásból proB módon
fenntartható lenne. Előrébb kellene lépni ezen a területen, hogy, vegyék igénybe az idősek az
ellátásokat. Most a fenntartása sok pénzbe kerül, és komoly gondokat jelenthet.

Jámbor Dénes alpolgármester: A Szakmai Programban szerepel a közösségi építő szerep a
célok között. Eszrevétele a programmal kapcsolatban, hogy az intézménynek a gondoskodása,
amikor egy krízishelyzet kialakul ne csak a gondozottjaira terjedjen, ki hanem az azon
kívülieket is segítse.

Gönczi Mihály pol2ármester:Kérte, hogy aki a Gondozási Központ Szakmai Programjával
egyetért és azt elfogadja, kézfeltartással jelezze.

9



kány Községi Önkormányzat 7(épv&eüí’- ‘Testü(eténe&
2017. január 26.-i ren’[es, nyitvános ü1~ésénekjegyz6’k~nyve

A Képviselő- Testület a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen szavazattal a kérelmet
elfogadta és az alábbi határozatot hozta (a szavazásban 7 fő vett részt):

812017.(I.26.’) Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Önkormányzati Képviselő- Testülete megtárgyalta, és a Gondozási Központ
Szakmai Programját elfogadta.
(A Szakmai Program csatolva ajegyzőkönyvhöz)

Felelős: Gőnczi Mihály
polgármester

Határidő: Azonnal

Gönczi Mihály polgármester: Kérte, hogy aki a Gondozási Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításával egyetért, és azt elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő- Testület a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen szavazattal a kérelmet
elfogadta és az alábbi határozatot hozta (a szavazásban 7 fő vett részt):

9/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Önkormányzati Képviselő- Testülete megtárgyalta, és a Gondozási Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását elfogadta.
(SZMSZ csatolva ajegyzőkönyvhöz)

Felelős: Gönczi Mihály
polgármester

Határidő: Azonnal

5. napirendi pont
Egyebek

Gönczi Mihály polgármester: Az Átányi Óvoda kérelmet nyújtott be az Óvoda nyári zárva
tartásával kapcsolatosan. Kéri a feimtartót, hogy 2017.08.14-től 2017. 08.27-ig engedélyezze
a zárva tartást az Ovodánál.

Gönczi Mihály polgármester: Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e az
intézményvezetőnek vagy a j elenlévőknek hozzászólása, kiegészítése.

Laezházi Hainalka intézményvezető: Nincs hozzászólása.

Gönczi Mihály polgármester: Kérte, hogy aki az Átányi Óvoda nyári zárva tartási
kérelmével egyetért, és azt elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő- Testület a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen szavazattal a kérelmet
elfogadta és az alábbi határozatot hozta (a szavazásban 7 fő vett részt):

1O/2017.(I.263 Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Onkormányzati Képviselő- Testülete megtárgyalta, és az Atányi Ovoda nyári
zárva tartási kérelmét 2017. augusztus 14-augusztus 27. közötti időtartamban, elfogadta.
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Felelős: Laczházi
Hajnalka

intézményvezető
Határidő: Bentiek

szerint

Gönezi Mihály pol2ármester: Az Átányi Óvoda az óvodai beiratkozással kapcsolatos
időpont meghatározására kéri a feimtartót. Ajavasolt időpont 2017. április 24-e és 25-e 9 óra
és 16 óra közötti időpont.

Gönezi Mihály pol2ármester: Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e az
intézményvezetőnek vagy a j elenlévőknek hozzászólása, kiegészítése.

Laezházi Hajnalka intézményvezető: Nincs hozzászólása.

Gönezi Mihály pol2ármester: Kérte, hogy aki az Átúnyi Óvoda beiratkozással
kapcsolatosan javasolt időpontokkal egyetért, és azt elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő- Testület a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen szavazattal a kérelmet
elfogadta és az alábbi határozatot hozta (a szavazásban 7 fő vett részt):

1 1/2017.C.26.) Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Onkormányzati Képviselő- Testülete megtárgyalta, és az Atányi Ovodában az
óvodai beiratkozás időpontját az alábbiakban határozza meg:
2017. április 24. és április 25. 9-16 óra között.

Felelős: Laczházi
Hajnalka

intézményvezető
Határidő: Bentiek

szerint

Gönezi Mihály polgármester: A LEADER Akciócsoportnak komoly gondja támadt. Hogy
ne szűnjön, meg ezért kér a működőképességének megmaradásához támogatást, a
lakosságlétszám után 120 Ft-ot/fő.

Gönezi Mihály pol2ármester: Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek
hozzászólása.

Ötvös Károly képviselő: Támogassuk a LEADER Csoportot.

Gönczi Mihály polgármester: Javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy ha a Képviselő-testület
úgy határoz, hogy ebhez a hozzájárulást biztosítja és a szándéknyilatkozat aláírására a
polgármestert felhatalmazza.

Gönczi Mihály pol2ármester:Kérte, hogy aki a LEADER Alcciócsoport támogatásával
egyetért és azt elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő- Testület a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen szavazattal a kérelmet
elfogadta és az alábbi határozatot hozta (a szavazásban 7 fő vett részt):
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12/2017.(L263 Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Ónkormányzati Képviselő- Testülete megtárgyalta, és a LEADER
Akciócsoport támogatási kérelmét 120 Ftllakosságszámban elfogadta.
Felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására.
(A szándéknyilatkozat csatolva ajegyzőkönyvhöz!)

Felelős: Gönczi Mihály
polgármester

Határidő: Azonnal

Gönezi Mihály pol2ármester: A REGIO-KOM Társulás Társulási Megállapodás módosítási
kérelmét ismerteti.
Erre azért van szükség, mert több településen személyi változás történt, és ezeket át kell
vezetni a Társulási Megállapodáson.

Gönezi Mihály pol2ármester: Kérte, hogy aki a REGIO-KOM Társulás Társulási
Megállapodásának módosításával egyetért és felhatalmazza a polgármestert arra, hogy ezt a
módosítást aláírja, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő- Testület a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen szavazattal a kérelmet
elfogadta és az alábbi határozatot hozta (a szavazásban 7 fő vett részt):

i/2017.(I.263 Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Onkormányzati Képviselő- Testülete megtárgyalta, és a REGIO-KOM
Társulás Társulási Megállapodásának módosítási kérelmét elfogadta.
(Társulási megállapodás módosítása csatolva alegyzó’könyvhöz!)

Felelős: Gönezi Mihály
polgármester

Határidő: Azonnal

Dányiné Szórád Ibolya jegyző: Szükséges döntést hozni a főállású polgármester tárgyévi
szabadság ütemezéséről.
A főállású polgármestert 39 napéves szabadság illeti meg, a tárgyévi tervezett szabadság
kérelmét ismerteti az alábbiak szerint:
-2017.januárl3,

- január 26-27,
- május 8-13,
- július 3-15,
- augusztus 14-22,
- szeptember 29-október 06,
- október 29-november 03

Ez összesen 35 nap és további 4 napot tartalékol.

Gönezi Mihály polgármester: A szabadságolásnál figyelembe lett véve hogy a hónap utolsó
csütörtökén van a testületi ülés.
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Kérte, hogy aki elfogadja a szabadságolási tervet, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő- Testület a döntéshozatalban résztvevő 7 Fő közül 7 igen szavazattal a kérelmet
elfogadta és az alábbi határozatot hozta (a szavazásban 7 Fő vett részt):

1412017.(I.26j Képviselő-testületi határozat:
Atány Községi Onkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Gönezi Mihály főállású
polgármester 2017. évi szabadság ütemezését.
A 2017. évi összesen 39 nap szabadság ütemezését, a polgármester kérelmének megfelelően,
az alábbiak szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület:
-2017. január 13,

- január 26-27,
- május 8-13,
- július 3-15,
- augusztus 14-22,
- szeptember 29-október 06,
- október 29-november 03

Összesen: 35 nap, továbbá
4 nap előre nem látható, rendkívüli eseményekre.

Határidő: azonnal, és folyamatos
Felelős: Gönezi Mihály polgármester

Dányiné Szórád Ibolya ie2vző: Szintén döntést kell hozni, a Képviselő-testületnek a
polgármester illetményének megállapítására.
Változott Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.).
2017. január 01. napjától az államtitkári illetménynek a bizonyos %-ában összegszerűen
állapítja meg az illetményt.
Atány község esetében 1501-2000 Fő közötti a lakosságszám. (2014. évi választási adatokból
kell kiindulni.)
Az államtitkári illetmény 50 %-ban kell megállapítani a polgármester illetményét, 2017.
január 01. napjától ez összegszerűen 498.585 Ft. Ennek a megállapítását javasolja a
Képviselő-testületnek.

Gönczi Mihály polEármester: Kérte, hogy aki elfogadja a polgármesteri illetmény összegét,
kézfeltartással jelezze.

A Képviselő- Testület a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen szavazattal a kérelmet
elfogadta és az alábbi határozatot hozta (a szavazásban 7 Fő vett részt):

15/2017.íI.263 Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Onkormányzati Képviselő- Testülete megtárgyalta, a főállású polgármester
illetményének emelésére vonatkozó előterjesztést és azt az alábbiak szerint fogadja el:
A Képviselő-testület, a főállású polgármester Gönezi Mihály illetményét 2017. január 1.
napjától, 498.585,- Ft/hó összegben állapítja meg.
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Felelős: Dányiné Szórád
Ibolya
jegyző

Határidő: Azonnal

Dányiné Szórád Ibolya iezyző:
Szintén a törvény írja elő,hogy a polgármesteri illetmény 15 %-a illeti meg a polgármestert,
költségtérítés jogcímén, ez Atány község esetében 74.788 Ft, amelynek megállapítását
javasolja, 2017. január 01. napjától.

Gönezi Mihály polgármester: Kérte, hogy aki elfogadja a polgármesteri költségtérítés
összegét, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő- Testület a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen szavazattal a kérelmet
elfogadta és az alábbi határozatot hozta (a szavazásban 7 fő vett részt):

16/2017.(L263 Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Onkormányzati Képviselő- Testülete Gönczi Mihály főállású polgármester
költségtérítését havi 74.788.- Ft összegben állapítja meg, 2017. január 1. napjától.

Felelős: Dúnyiné Szórád
Ibolya
jegyző

Határidő: Azonnal
Dányiné Szórád Ibolya je~yző:
A következő döntés az alpolgármestert érinti.
Főállásban vagy társadalmi megbízásban kívánja végezni. A törvény lehetővé teszi a főállást
is alpolgármesteri tisztség esetén. Erről nyilatkoznia kell az alpolgármester úrnak, mert ettől
függ a tiszteletdíj és a költségtérítés összege.

Jámbor Dénes alpolgármester:
A korábbiakhoz hasonlóan, magáért az alpolgármesterségért plusz tiszteletdíjra nem tart
igényt. A költségtérítésre viszont igen.

Dányiné Szórád Ibolya jegyző:
Ha társadalmi megbízatásban kívánj a folytatni a munkáját a tiszteletdíjról írásbeli
nyilatkozatot, kell tennie.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az alpolgármester tiszteletdíját, az alpolgármester
nyilatkozata alapján, a képviselői tiszteletdíjnak megfelelő összegben,havi 36.000 Ft-ban
állapítsa meg.

Gönezi Mihály polgármester: Kérte, hogy aki elfogadja az alpolgármesteri tiszteletdíj
összegét, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő- Testület a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen szavazattal a kérelmet
elfogadta és az alábbi határozatot hozta (a szavazásban 7 fő vett részt):
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17/2017.(I.26j Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Onkormányzati Képviselő- Testülete, Jámbor Dénes alpolgármester
tiszteletdíját, az alpolgármester nyilatkozatának megfelelő összegben, havi 36. 000 Ft,- ban
állapítja meg.
(Az alpolgármester nyilatkozata csatolva ajegyzó’könyvhöz!)

Felelős: Gönczi Mihály
polgármester

Határidő: Azonnal

Dányiné Szórád Ibolya jegyző:
Az alpolgármester költségtérítésében is kell döntést hoznia a Képviselő-testületnek.
Az pedig hasonlóan a polgármesteréhez, 15 %-a az alpolgármesternek járó tiszteletdíjnak azaz
33.654 Ft. Ennek megállapítását javasolom, 2017. január 26. napjától.

Gönczi Mihály polEármester: Kérte, bogy aki elfogadja az alpolgármesteri költségtérítés
összegét, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő- Testület a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen szavazattal a kérelmet
elfogadta és az alábbi határozatot hozta (a szavazásban 7 fő vett részt):

18/201741.26.) Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Önkormányzati Képviselő- Testülete Jámbor Dénes alpolgármester
költségtérítését, havi 33.654,- Ft összegben fogadja el, 2017. január 26. napjától.

Felelős: Gönczi Mihály
polgármester

Határidő: Azonnal

Ötvös Károly képviselő:
Kérdezte, hogy a képviselők tiszteletdíjával kapcsolatosan, ha módosítani akarnak, milyen
formában és hogyan rendelkezzenek. Egy ún. képviselői alapba szeretnék helyezni a
tiszteletdíj összegét és csak abban az esetben nyúlnának hozzá, ha az Onkormányzat
működőképessége veszélybe kerül. Számlán lenne. Ev végén rendelkeznének róla, hogy hová
használják fel.

Dányiné Szórád Ibolya je2yző:
Van rá lehetőség. Ebben az esetben módosítani kell a tiszteletdíjjal kapcsolatos helyi
rendeletet és ebben kell, az ún. képviselői alapot szabályozni.

Gönczi Mihály pol2ármester: .

Az SZMSZ szerint 3 perces időtartamban lehet szót adni. Igy átadja a szót ajelenlévőknek.

Bedécs Kálmánné Átányi Nyu~díjasokért Alapítvány képviselője:
Nálunk most kezd beállni a civil szervezet az Új törvény szerinti sorba. Eddig is tettük a
dolgunkat de a lehetőségek egészen szűkek. Ugy néz ki, hogy most stabilan tudjuk venni a
további működésünket. Átszervezés alatt álltunk már második éve. Tartjuk magunkat,
nehezen de alakul. Különösebb tervekkel nem rendelkezünk. Nekünk a femitartáson meg a
céljaink meghatározása alapján kell működnünk. Próbáljuk szélesíteni köreinket.
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Bedécs Mária Csillazfalu Közhasznú E~ycsület képviselője:
A Csillagfalu Közhasznú Egyesület nem adott be rendezvényre semmiféle tervet. Két
pályázatunk van folyamatban. 2015-ben több rendezvényt is tartottunk, ami nem volt sikeres.
Működésre adtunk be civil pályázatot.

Gönczi Mihály polEármester:
Otvösné Mérten Ilona a Dr. Fél Edit Közösségi Tér vezetőjének a kinevezése 2016. december
31. napján, lejárt. Kérdezi ajelenlevő Otvösné Mérten Ilonát, hogy kér-e zárt ülést, ebben az
ügyben?

Ötvösné Mérten Ilona intézményvezető:
Nem kér.

Gönczi Mihály polEármester: 5 éves kinevezése lejárt az intézményvezetőnek.
A továbbiakban kettő dologban kell a Képviselő-testületnek döntést hoznia.
1. ideiglenes jelleggel, az intézményvezető kinevezéséig, célszerű Otvösné Mérten Ilonát
megbízni a vezetői feladatokkal,
2. pályázatot kell kiírni az intézményvezetői munkakörre
Ismerteti a határozati javaslatot:
Atány Község Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 41. *
/7/bekezdése alapján a Dr. Fél Edit Közösségi Tér vezetésével az intézményvezető
kinevezéséig megbízza Otvösné Mérten Ilona közalkalmazottat.
Addig kerülne megbízásra, míg a pályázati kiírás és annak elbírálása nem történik meg.

Gönezi Mihály pol2ármester: Kérte, hogy aki elfogadja, hogy Ötvösné Mérten Ilonát bízzuk
meg ideiglenes jelleggel a Dr. Fél Edit Közösségi Tér vezetésével, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő- Testület a döntéshozatalban résztvevő ‘7 fő közül 7 igen szavazattal a kérelmet
elfogadta és az alábbi határozatot hozta (a szavazásban 7 fő vett részt):

19/2017ÁL26.) Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Onkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41 .~ (7) bekezdése alapján, a Dr. Fél Edit Közösségi Tér
vezetésével - az intézmény vezetőjének kinevezéséig- megbízza

ÖTVÖSNÉ MÉRTEN ILONA (szül: Heves, 1969.07.04. an: Mérten Ilona) 3371 Átány,
. Petőfi út 12. szám alatti közalkalmazottat.

A Képviselő- Testület, Ötvösné Mérten Ilona illetményét, pótlékokkal együtt összesen havi
2 10.400.- Ft-ban állapítja meg, a következő részletezés szerint:

- Alapilletmény: 161.000.- Ft
- magasabb vezetői pótlék: 20.000.- Ft
- területi pótlék: 7.000.-Ft
- kulturális illetménypótlék: 22.400.- Ft.

Osszesen: 210.400.- Ft
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Határidő: Azonnal
Felelős: Dányiné Szórád Ibolya

jegyző

Gönezi Mihály polgármester:
Ismerteti a másik határozati javaslatot:
Atány Község Önkormányzata Dr. Fél Edit Közösségi Tér közművelődési szakember
munkakör ellátására határozott idejű, igazgatói (magasabb vezetői megbízással)
közalkalmazotti j ogviszony időtartama határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jelleg teljes munkaidő heti 40 óra vezetői megbízásban.

Gönezi Mihály polgármester: Kérte, hogy aki elfogadja, a Dr. Fél Edit Közösségi Tér
közművelődési szakember munkakör ellátására a pályázati felhívást, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő- Testület a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen szavazattal a kérelmet
elfogadta és az alábbi határozatot hozta (a szavazásban 7 fő vett részt):

20/2017Á1.263 Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Onkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. és 20/B. ~ alapján, pályázatot hirdet a

dr. Fél Edit Közösségi Tér
közművelődési szakember munkakör ellátására, határozott idejű igazgatói (magasabb

vezetői) megbízással
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (heti 40 óra)
Vezetői megbízás:
Az elbírálást követően, határozott idejű, öt évre szóló magasabb vezetői megbízás.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó feladatok:
Az intézmény jogszabályok szerinti működtetése, vezetése az alapító okirat szerinti feladatok
ellátása. A dr. Fél Edit Közösségi Tér, mint művelődési intézmény tevékenységének szakmai
irányítása, rendezvényszervezések, szabadidő szervezés, közösségfejlesztés, térségi kulturális
kapcsolatok fejlesztése, a községi hagyományok ápolása.
A közalkalmazotti munkakörre történő kinevezés és a vezetői megbízás feltételei:
- A pályázó rendelkezik a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és
annak végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszónyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről
szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet előírásaiban szereplő, és a vezetői megbízáshoz
szükséges 6/A., és 6/G. ~- aiban előírt feltételekkel.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a vezetői gyakorlat.
- Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
- Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
- Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyt
létesít, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhétő.

- A vezetői megbízás további feltétele, hogy a nyertes pályázó a szerződéskötést megelőzően
a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát bemutatja.
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A pályázat anyag beadásának feltételei:
A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

- a végzettséget igazoló okirat (ok) másolatát, (Az eredeti okmány (ok) a személyes
meghallgatáson bemutatandók.)
- fényképes részletes szakmai önéletrajzot,
- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket,
- az állam±áztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat
másolatát, annak hiányában nyilatkozatot arról, hogy a tanfolyamot a megbízás kezdetétől
számított két éven belül elvégzi,
- a szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi okiratok másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
- nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagot a pályázatot véleményező és elbíráló testület tagjai is
megismerhetik.
A pályázat kiirással kapcsolatos egyéb tudnivalók:
A pályázattal ka~*solatosan további infonnációk Gönczi Mihály polgárnestertől kérhetők,
elérhetősége: telefon: 3 6/482-808
A meghirdetett munkakör a pályázat elbírálását követő hónap 1. napjától betölthető.
A munkavégzés helye: 3371. Atány, Szabadság úti.
Az illetmény megállapítására és ajuttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje:
A személyügyi központ intemetes oldalán történő közzétételtől számított 30 nap.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Atány Községi Onkormányzat címére megküldésével (3371.
Atány, II. Rákóczi F. út 60.).
Kérjük a borítékon feltüntetni „Intézményvezetői pályázat’.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat bizottság véleményezi. A véleményező bizottság a pályázókat ülésére előzetes
meghallgatásra meghívhatj a.
A Képviselő-testület a pályázatokat a pályázók személyes meghallgatását követően bírálja el
és hoz döntést a pályázati határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen.
A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja, a közigállás portál (www.kozigallas.gov.hu).
Atány Község Onkormányzata honlapja (www.atany.hu).

Felelős: Dányiné Szórád
Ibolya
jegyző

Határidő: Azonnal

Gönczi Mihály polEármester:
Bedécs Máriának van egy beadványa a Képviselő-testület felé. Kérdezi, hogy kér-e zárt ülést?
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Bedécs Mária: Nem kér zárt ülést.

Gönczi Mihály pol2ármester: A Képviselő-testület tagjai megkapták az anyagot. Ezzel
kapcsolatban átadja a szót.

Jámbor Dénes alpolgármester:
Kéri, hogy mondja cl a polgármester az álláspontját.

Gönczi Mihály pol2ármester:
Van egy ingatlan, ami a régi malom helye. A régi malom helye annak idején meg lett
vásárolva 2 millió forintért. A szerződés szerint azzal a feltétellel, hogy a szerződésben
vállaljuk azt a kötelezettséget, hogy ott a tradicionális építkezésnek megfelelően módosítjuk
az építési szabályzatot, hogy a Csillagfalu felépülhessen. Most arra tesznek javaslatot, hogy
az önkormányzat vásárolja vissza ezt az ingatlant.
Alláspontja az, hogy az önkormányzatnak erre módja és lehetősége nines, de nem is lenne
célszerű.
Erre vonatkozóan a segítségét felajánlotta, hogy hasonló összegben segíti őket, hogy el tudják
adni az ingatlant.
Az önkormányzatnak nem látja reális lehetőségét annak, hogy visszavásárolja az ingatlant
ilyen formában.

Ötvös Károly képviselő:
A Képviselő-testület ilyen ígéretet nem tett arra vonatkozóan, hogy visszavásárolja az
ingatlant.

Jámbor Dénes alpol2ármester:
A szemszögéből 4 részre tagolódik a levél.
Leírják, hogy az egyesület milyen módon került ide. Ez a része, a Képviselő-testülettől
rnggetlen volt. Teljesen ki voltunk hagyva ebből a részből.
Utána be lettünk vonva, mint Képviselő-testület, hogy a konzorcium megalkotására nemet
mondtunk. Ez igaz. Egy ilyen jellegű és összegű beruházásba egy felelősen döntő Képviselő
testület, nem tud állást foglalni, 2 nap alatt.
A Képviselő-testület sok alkalommal támogatta azt nem írták bele a levélbe.
Nincs módja rá az önkormányzatnak, hogy az ingatlant visszavásárolj a.

Végh János képviselő:
Egyetért a másik két képviselő társával. Nem tudják visszavásárolni az ingatlant. Nincs rá
lehetőség.

Gönczi Mihály polgármester: Kérte, hogy aki azzal egyetért, hogy ne vásárolják vissza az
ingatlant, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő- Testület a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen szavazattal a kérelmet
elfogadta és az alábbi határozatot hozta (a szavazásban 7 fő vett részt):

21/2017.(I.263 Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Onkormányzati Képviselő- Testülete megtárgyalta Bedées Mária telek
visszavásárlására vonatkozó kérelmét és Úgy határozott, hogy nem vásárolja vissza ezt a
területet.
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Felelős: Gönczi Mihály
polgármester

Határidő: Azonnal

Képviselők bejelentése, javaslatai

Szabó Sándorné képviselő:
A költségvetés tervezésével kapcsolatosan az Ugyrendi Bizottságon elhangzott a közterület
felügyelőnek a meghirdetése, kérdése, hogy legyen-e. A költségvetés tervezésénél ezzel is
foglalkozni kellene.

Ötvös Károly képviselő:
Atány hivatalos oldalán jelenjen meg az, hogy köszönjük meg azoknak a közmunkásoknak a
munkáját, akik a nagy hidegben a szenet osztották, valamint az utak rendbetételében és
csúszásmentesítésében segítettek.

Jámbor Dénes alpolgármester:
Kóbor kutyák szaporodtak el a községben, főleg az óvoda környékén. Valamint több helyről
is jelezték, hogy a közvilágítás akadozik.

Gönezi Mihály polgármester:
A kóbor kutyák ügyében intézkedünk. A közvilágítással már gond van, med ajavítás
hosszabb időbe telik.

Ötvös Károly képviselő:
Javasolja, hogy a hangosbemondón szólítsanak fel mindenkit, hogy a saját háza előtti területet
takarítsák le.

Gönczi Mihály polEármester:
A helyi rendeletet nem ismerik sokan erre vonatkozóan. A csúszásmentesítés, terület rendben
tartása is az állampolgár feladata, kötelessége. A másik dolog, amit nem ismernek, hogy az
önkormányzat felelősségbiztosítást tart az egész falu területére, ha bármi probléma a
közterületen akadna.

Szigili János képviselő:
Atány község határán találkozott 2 férfival, akik fákat vágtak ki, ezzel a természetet
károsítják.
Jó lenne olyan törvényt kitalálni, hogy ezeket megakaclályozzuk.

Gönezi Mihály pol2ármester:
Szeretné az elmúlt időszakot megköszönni Végh Jánosnak. Kiemelkedő munkát végzett sok
területem.
Bejelenti, hogy a mai napon és január 27-én, szabadságon van. Utána újra betegszabadságon
lesz.
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Mivel más hozzászólás nem volt a polgármester megköszönte a Képviselő- Testület munkáját
és 16 óra 05 perckor az ülést bezárta.

K.m.f.

a
Gon zi Mihály Dányiné Szórád Ibolya
pol Lármester jegyző

a
Ötvös Káro Szabó Sándorné

jegyzőkönyv hitelesítők


