
I4tány YCúözségi Ön~ormányzat 7(épviseQí- ‘1~stüütézw&
2017. február 09-i renctes, nyitvános ü(ésénekjegyző~önyve

JEGYZŐKÖNYV

Készült: ÁtányKözségi Önkormányzat Képviselő- Testületének, 2017. február 09-én
9 órakor tartott rendes, nyilvános ülésén.

Határozat száma Tárgya

25/2017. (11.09.) Átmeneti időszakra vonatkozó költségvetési jelentés elfogadása
26/2017411.09) 2 db gázzsámoly beszerzése
27/2017.(1I.09.) Atány Községi Onkormányzat fejlesztési elképzeléseivel

kapcsolatos ütemterv elfogadása
28/2017.([I.09.) Atány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, a

települési képviselők tiszteletdíjával kapcsolatos határozati
Javaslat elfogadása

29/2017.(1I.09.) Csillagfalu Közhasznú Egyesülettel Együttműködési
Megállapodás megkötése

30/2017411.09.) Peter Cerny Alapítvány részére támogatás megállapítása
31/2017411.09.) Hanyi- menti Általános Iskola részére támogatás megállapítása
33/2017.(1I.09.) Az iskola udvarán lévő épület lebontása
34/2017411.09.) Az iskola udvarán lévő jegenyefák kivágása

aa
2/2017411.10.) Átány Község Önkormányzat Képviselő- Testületének

2/2017.(II.09.) 2017. évi költségvetési rendelete
Az Atány Községi Onkormányzat 2017. évi költségvetésének

elfogadása
3/2017.(II.10.) Átány Község Önkormányzat Képviselő- Testületének

312017.(1I.09.) önkormányzati rendelete
a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/20 15.

~ /11.27.) önkormányzati rendelet módosítása
4/2017.(II.10.) Átány Község Önkormányzat Képviselő- Testületének

4/2017411.09.) önkormányzati rendelete
a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2015. (11.3.)

önkormányzati_rendelet módosítása
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.kány Községi Ön~onnányzat 7(épvisető- Testü&téne&
2017. február 09-i renies, nyitvános üLésénekjegyző&önyve

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének, 2017. február 09.-én
megtartott rendes, nyilvános ülésén

Helye: Községháza nagyterme

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint:

Gönczi Mihály polgármester

Jámbor Dénes alpolgármester

Ötvös Károly képviselő

Szabó Sándorné képviselő

Szórád Imre képviselő

Végh János képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:

Dányiné Szórád Ibolya jegyző

Sebőkné Kövesdi Kinga pénzügyi ügyintéző

Ötvösné Mérten Ilona intézményvezető

Laezházi Hajnalka intézményvezető

Juhász Tamás intézményvezető

Je~ryzőkönyvvezető:
Mengyi Zoltámié közszolgálati tisztviselő

Gönezi Mihály polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket. Külön
tisztelettel köszöntötte a jegyző asszonyt, munkatársait és az intézményvezetőket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő megválasztott képviselő közül,6 fő
jelen van.
Szigili János képviselő nem jelezte távolmaradását.

Javaslatot tett, ajegyzőkönyv hitelesítőkre Szabó Sándorné és Szórád Imre képviselők
személyében.

Javaslat az ülés napirendi pontjaira:

1. Átány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Gönezi Mihály polgármester

2. Átány Községi Önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek tárgyalása,
a tárgyévi tervezett fejlesztések, felújítások és karbantartások ütemtervének
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I’ítány Községi Ön&ormányzat 7(épvisel?í- Testü&téne&
2017. feBruár 09-i rendis, nyitvános ü(ésénekjegyzó’Í~önyve

elfogadása
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

3. Javaslat Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, a települési
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2015. (11.3.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya jegyző

4. Egyebek

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

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

A Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:

1. Átány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Gönezi Mihály polgármester -

2. Átány Községi Önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek tárgyalása,
a tárgyévi tervezett fejlesztések, felújítások és karbantartások ütemtervének
elfogadása
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

3. Javaslat Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, a települési
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2015. (11.3.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya jegyző

4. Egyebek

Gönczi Mihály polEármester: A két ülés között átruházott hatáskörben hozott döntésekről az
SZMSZ szerint, kiadásra került az anyag.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy január 26-án volt a testületi ülés. Ezt követően 31.-
én Kistérségi ülés volt. Ott a költségvetés került elfogadásra. Majd február 1-én együttes ülés
volt. 2-án a REGIO-KOM igazgatójával egyeztetett. Március 31-ig valamit csinálni kell a két
céggel.A tárolóval illetve a hulladékszállítóval. Erre vonatkozóan új szabályok jöttek ki.
Ennek az átszervezési előkészítése folyamatban van.
Február 6-án Ugyrendi Bizottsági ülés volt illetve egy rendkívüli Képviselő-testületi ülésre is
sor került. Ezt követően a héten igazgatási szünetet rendelt el a testület. A hiányosságok
felszámolása jelenleg is folyik.
7-én a Dél-Hevesi Térségek polgármesterei és alpolgármesteri egyeztetést hajtottak végre
Hevesen a LEADER Egyesület átalakulásával kapcsolatban.
8-án LEADER közgyűlés volt.
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Átány Községi Önt~ormár~yzat Képv&eW- ~Testiíeténe&
2017. február 09-i renies, nyi(vános ü(ésénekjegyző~önyve

Elég nagy mennyiségű hó leesett. A hó eltakarítása korrektül végrehajtásra került a faluban.
Külön megköszönte, aki ebben részt vett.

A fakivágással várhatóan a napokban végeznek.

Betegállománya miatt az alpolgármester képviselte a testületet. Köszöni az alpolgármester
munkáját.
Kérdezte van —e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatosan.

1. Napirendi pont:
Átány KözséE Önkormányzat 2017. évi költsé&vetésének elfo2adása

Gönezi Mihály pol2ármester:Az írásbeli rendelet tervezet kiadásra került.
Az államháztartási törvény szerint Február 15-ig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni a II.
fordulóban a költségvetést. Előzetesen is köszöni a kollégák munkáját. Az Ügyrendi Bizottság
ülésén hangzott el az 1 millió forintos fóldvásárlási rész és ez a 10. mellékletbe nem került
bele. De a főösszegekben megtalálható.

Kért kimutatást arról, hogy a garantált bérminimumra való kiegészítés éves szinten az
önkormányzatnak 9.462 ezer forint, amit a jogszabályok elrendeltek. Ez az önkormányzatnál
23 főt érint. Megpróbáljuk valamilyen szinten a meglévő költségvetésünkhöz ezt az összeget
valahonnan az államháztartás részéről beszerezni. Ezzel kapcsolatban előzetes megbeszélések
folynak már.

Átadja a szót az Ügyrendi Bizottság elnökének.

Szabó Sándorné Ü2yrendi Bizottság elnöke: Megtárgyalták a költségvetési rendeletet.
Valóban átvezetésre kerültek a 7.*- ban, hogy az óvodai átalakulás nem szükséges benne.
A 1 1.* kiegészült azzal, hogy az intézményekhez átvezetésre kerül az 1/12-ed rész az állami
és az önkormányzati támogatásból havonta.
A l8.*-nál volt még egy felvetés, hogy a térítési díjak milyen összegben szerepelnek, de az
maradt az, ami az első változatban is benne volt.
Szó volt arról is, hogy nem mdjuk a céltartalékkal kapcsolatosan a választ.
Bekerült a céltartalékba a képviselői alap is.
A közterület-felügyelőséggel kapcsolatosan nem került bele semmi a költségvetésbe.
A 4. mellékletbe bekerült az MVH -tól származó 1 millió forint és ez tovább is lett vezetve az
ingatlan kiadásra beruházási kiadásként.
A képviselői alapot nem látja, a mellékletekben csak az előterjesztésben szerepel 2.592 ezer
forint.

Gönezi Mihály polgármester: Az önkormányzatnak lehetősége van a céltartalékból máshová
tenni. Pillanatnyilag a fejlesztések kérdésénél célszerű céltartalékot képezni. Ez vezérelt
abban, hogy a céltartalékon valamivel több legyen, mivel a pályázatok benyújtásánál
gondjaink lennének, ha az önrészre nincs céltartalék félretéve.
Az 1 millió Forintot a főösszegben pontosítani kell.
Településőr meghirdetése mellett döntött a testület. Ha lesz rájelentkező, akkor a forrást meg
fogjuk keresni hozzá. Meg fogjuk hirdetni az állást.
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.‚Qtány 7(özségi Ön~ormányzat (épviset5’- Testüíeténe&
2017. február 09-i renies, nyitvános ü&’séneí€jegyzó’kj5nyve

A letéti számla kérdésében nem célszerű ehhez a céltartalékhoz hozzátenni azt az összeget,
mert a céltartalék fejlesztést szolgál.
Az összeg az szerepel a személyi juttatásoknál ajogalkotás résznél kiadásként. Ez az összeg
kerülne a letéti számlára.
Az OEP-et pontosítani kell, mert már más a neve.

Kérte, bogy aki az átmeneti időszakra vonatkozó költségvetési jelentéssel /2017.01.01 -től
201 7.02.09-ig! egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület ajelentést a döntéshozatalban résztvevő 6 fő közül 6 igen szavazattal
egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta: (A szavazásban 6 fő vett részt):

25/2017.(II.093 Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Önkormányzati Képviselő- Testülete megtárgyalta, és elfogadta az átmeneti
időszak gazdálkodására vonatkozó költségvetési jelentést 2017.01 .01-től 2017.02.09-ig.
(Jelentés csatolva ajegyzőkönyvhöz)

Felelős: Gönczi Mihály
polgármester

Határidő: Azonnal

Gönezi Mihály polgármester: A költségvetési rendelet elfogadására kerül sor.
Minősített többséggel kell elfogadni az Átány Község Képviselő-testületének a 2017. évi
költségvetési rendeletét az előterjesztett és pontosított változatban.
Főösszegek: Bevétel: 25 1.047 ezer forint

Kiadás: 251.047 ezer forint
A Rendelet mellékletei szerinti pontosított rendszerben.

Kérte, aki ezzel egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

A Képviselő-testület az előterjesztést a döntéshozatalban résztvevő 6 fő közül 6 igen
szavazattal egyhangúlag efogadta ás az alábbi rendeletet alkotta (A szavazásban 6 fő vett
részt):

Átány Község Önkormányzat Képviselő- Testületének
2/2017.(II.10.) 2017. évi költségvetési rendelete

Az Atány Községi Onkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadásáról
(A rendelet szövege csatolva ajegyzőkönyvhöz)

2.Napirendi pont:
Atány Közsé2i Onkormányzat fejlesztési elképzeléseinek tárnalása, a

táravévi tervezett fejlesztéssel, felújítások és karbantartások ütemtervének
elfoaadása

Gönezi Mihály pol2ármester: Az írásbeli tájékoztató kiadásra került.
Tavaly pályázatokat készítettünk.
TOP-os pályázatok: - Felszíni vízelvezetés 62 millió forint

- Szociális alapszolgáltatások inű~astruktúra fejlesztés 30 millió
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.‚.Qtány Községi Önkormányzat 7(épvisei2í- Testü(eténe&
2017. február 09-i ren’[es, nyiővános ü’2séneI~jegyző~önyve

Az első negyedévben várható, hogy ezekben a pályázatokban döntés születik.
Van egy másik pályázat. A lcülterületi útfelújítás &s karbantartáshoz munkagép és erőgép
beszerzése 10 millió forint.
Ha ez a három pályázat ebben az évben eredményesen elbírálásra kerül, akkor ezeket végre
kell hajtani.
A felszíni vízelvezetési rendszer kiépítése az egy kiemelt és jelentős in&astrukturális
fejlesztés.

A kisvágóhíd és húsfeldolgozó üzemmel kapcsolatban tervtárgyaláson voltunk. Ezt követően
állásfoglalást kértünk. I éves időtartamot adtak rá, amely idő alatt ez megvalósíthatatlan.
Ez a központi beruházási és fejlesztési elgondolás, amit ebben az évben meg tudunk lépni.
A saját erős kivitelezésnél (ez is pályázati forma/ sokan nem tudják, hogy a START
programnak két része van. A mezőgazdasági és a szakipari, helyi sajátosságokra épülő
fejlesztés. Mindkettő pályázati forma. Ebben szintén anyagi és eszköz beszerzési lehetőség
van.
Fontos még az ASP rendszerre történő átállás, amit meg kell kezdeni szeptember 1-től.
Október 1-től már az adónak működni kell ezen a rendszeren. Január 1-től minden területen
teljesen át kell állni. Allami finanszírozás 6 millió forint lehet a megvalósításhoz.

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban.

Jámbor Dénes alpolgármester: Ezeket a célokat jónak tartja.
Régóta húzódik a Konyha felújítása, gépek beszerzése. Most ez alatt a pár nap alatt, amíg a
polgármestert helyettesítette tapasztalta, hogy a Konyhán lévő két gázzsámoly állapota
nagyon rossz. Kormol, nem tökéletes az égése, javíthatatlan. A konyhai dolgozók fejfájásra
panaszkodnak. Ugy látja ezt rövid időn belül meg kell oldani. Nem gondolná, hogy olyan
nagy összeg lenne a két gázzsámoly beszerzése. Az idei gépbeszerzések közé be kellene
tervezni és a lehető leghamarabb megrendelni.

Az Iskola udvarán lévő épület / Régi Postal nem tudja, milyen állapotban van. Ha lehet meg
kellene találni a módját arra, hogy felújítsák.

Gönezi Mihály polgármester: A gázzsámolyok beszerzésével kapcsolatban a céltartalék
terhére meg lehet rendelni. Inkább új gázzsámoly beszerzését javasolja.
Az Iskola udvarán lévő épületben az iskolának nincs semmiféle anyaga. Az
Önkormányzatnak vannak elfekvő, selejtezésre váró eszközei. Az igazgató Úr kérte, hogy
csináljunk vele valamit, mert életveszélyes a tetőszerkezet. Vagy a tetőt kellene helyrehozni
de az nagyon sokba kerülne. Az iskolának nincs is szüksége az épületre.

Öwös Károly képviselő: A falubejárás alkalmával ott a helyszínen megtudjuk nézni, hogy
mi, legyen az épülettel.

Végh János képviselő: A legnagyobb probléma az épülettel, hogy a gyerekek bedobálják.
Elég életveszélyes. Nehogy valamelyik gyerek elvágja a kezét.
A sablondeszka folyamatosan szakadozik le, cserepek hullnak a Földre. Véleménye szerint a
tetőszerkezet nagyon rossz állapotban van.

Gönezi Mihály polgármester: Egyetért abban, hogy a helyszínen nézzék meg és utána
döntsenek.
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J4ta’ny 7(özségi Ön&ormányzat 7{épviseíő- ‘Testü&téne&
2017. fe6ruár 09-i ren’[es, nyitvános üG.fsénekjegyzá’t~j5nyve

Kérdezi, hogy ehhez az anyaghoz van-e még hozzászólás?

Kérte, hogy aki a 2 db gázzsámoly beszerzésével egyetért, a céltartalék terhére, kézfeltartással
jelezze.

A Képviselő-testület a javaslatot a döntéshozatalban résztvevő 6 fő közül 6 igen szavazattal
egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta (A szavazásban 6 fő vett részt):

26/2017.(II.093 Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Onlcormányzati Képviselő- Testülete megtárgyalta, és az Atányi Ovoda
Konyháján, két darab gázzsámoly beszerzését jóváhagyta, maximum 340 eFtlgázzsámoly
összegben.

Felelős: Gönczi Mihály
polgármester

Határidő: Azonnal

Kérte, hogy aki a fejlesztéssel kapcsolatos beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület a beszámolót a döntéshozatalban résztvevő 6 fő közül 6 igen szavazattal
egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta (A szavazásban 6 fő vett részt):

27/20174J1.09.) Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Önkormányzati Képviselő- Testülete az Atány Községi Onkormányzat
fejlesztési elképzeléseivel kapcsolatos ütemtervet megtárgyalta és azt elfogadta.
(A fejlesztést elképzelések csatolva ajegyzőkönyvhöz!)

Felelős: Gönczi Mihály
. polgármester

Határidő: Azonnal

A polgármester 13 óra 35 perckor szünetet rendelt el.

Az ülés 13 óra 4sperckorfolytatódott.

3. napirendi pont
Javaslat Atány Községi Onkormányzat Képviselő-testületének,

a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2015. (11.3.)
önkormányzati rendelet módosítására

Gönczi Mihály pol2ármester: A Képviselő-testület január 26-án döntött, hogy egy
elkülönített ún. képviselői alapba tenné be a képviselők tiszteletdíját. Ezzel kapcsolatban
elhangzott, hogy egy rendeletmódosítás szükséges hozzá. Az előterjesztés, rendeletmódosítás
és hatástanulmány kiadásra került.



hány Községi ÖnIIprmányzat Képv&e13’- Testü&éne&
2017. február 09-i remfes, nyil?vános ü1~sénójegyz6’~önyve

Átadja a szót Jegyző asszonynak.

Dányiné Szórád Ibolva ie2vző: A módosító rendelkezésnél ajogalkotási törvény szerint Ún.
önmegsemmisítő klauzulát kell beiktatni. Ez aztjelenti, hogy 15.-én hatályba lép ez a
módosító rendelet. Belefoglalja az egységes szerkezetbe és a módosító rendelet ezt követően
hatályát veszti.

Ötvös Károly képviselő: Ha valahová fel akarjuk használni akkor bruttóként, használjuk fel?

Jámbor Dénes alpol2ármester: Ha nem személyi juttatásként veszem fel akkor nincs utána
járulék.

Gönezi Mihály polgármester: Erre írásos nyilatkozat kell?

Dányiné Szórád Ibolya ie2yző: A költségvetés elfogadásáig lehet Úgy nyilatkozni, hogy a
Képviselő-testület vagy egyes képviselők dönthetnek a tiszteletdíjuk felajánlásáról. Ez most
itt nem történt meg. A Képviselő-testület kezében a lehetőség. Ha ez az alap elfogadásra kerül
akkor már nem is kell nyilatkozni, hanem az év folyamán a testület eldönti, hogy mit tesz
ezzel a pénzösszeggel.

Gönezi Mihály polgármester: De mi van, ha ezt valaki nem fogadja el, mert van távollévő
képviselő?

Szabó Sándorné képviselő: A költségvetés elfogadásáig erről másképp nem nyilatkozott.

Jámbor Dénes alpolgármester:
Ha módosítunk egy rendeletet minősített többséggel, az mindenkire érvényes.

Gönczi Mihály polgármester: Szeretné a saját az ez évi bérfejlesztésének összegét ebbe az
alapba tenni. Van-e rá lehetőség?

Dányiné Szórád Ibolya jegyző: A soron következő ülésre ennek utána néz, hogy van-e erre
lehetőség.

Szigili János képviselő 14 óra S perckor megérkezett űz ülésre.

Ötvös Károly képviselő: Amennyiben elfogadjuk milyen lehetőség van a képviselőnek, hogy
ő mit kezdhet ezzel?
Mi van, ha Úgy dönt, hogy úgy akarja felhasználni, mint korábban?

Dányiné Szórád Ibolya jegyző: Ez nem így van, amikor képviselői alapba helyezi át az
összeget annak egészen más ajogi titulusa. Onnantól kezdődően nem valaki rendelkezik azzal
az összeggel, hanem a képviselő-testület dönthet róla kizárólag.

Ötvös Károly képviselő: Tehát közösen döntünk a felhasználásról.

Szigili János képviselő: Ő a tiszteletdíját továbbra is szeretné felvenni. Ha a testület úgy
dönt, hogy a képviselői alapba kell tennie a tiszteletdíját, akkorjavasolja, hogy a polgármester
és az alpolgármester is tegye ebbe az alapba a költségátalányát. Neki ez a véleménye.

8
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Jámbor Dénes alpol2ármester: Ő mint alpolgármester,ugyanúgy tesz az alapba, mint a
többi képviselő. A költségtérítés nem ebbe a kategóriába kell besorolni. Neki miért kellene
többet beletenni az alapba, mint másnak? Nem tartja elfogadhatónak ezt a hozzáállást.

VéEh János képviselő: Hozzuk létre az alapot és minden képviselő nyilatkozzon, hogy
hajlandó-e beletenni a tiszteletdíját vagy Saját célra akarja fordítani. Van-e erre lehetőség?

Ötvös Károly képviselő: Külön kell választani a tiszteletdíjat ás a költségtérítést.
Munkájukhoz szükséges feladatok ellátására költségtérítést állapítottak meg részükre.

Dányiné Szórád Ibolva ie&yző: Módosítani kell a rendelet tervezetet, amit kiadtunk.
Elméletileg van rá lehetőség. A költségvetésben ez Úgy szerepel, hogy személyi juttatás + a
szociális hozzájárulási adója. Ha ez a képviselői alapba kerül akkor ott nincs szociáhs
hozzájárulási adó. Akkor nem a 36.000 Ft, hanem annak ajárulékával kerül be az alapba.
A pénzügyi ügyintéző épp most beszél a könyvvizsgálóval, hogy milyen lehetőség vannak ez
ügyben.

Szórád Imre képviselő:Ha a testület úgy dönt, hogy felosztja az alapbanlévő pénzt, akkor
van lehetősége arra, hogy azt válassza, hogy ő kéri magának?

Dányiné Szórád Ibolva ieEvző: Nem. Ha rendeletben képviselői alapot hozunk, létre akkor
nem dönthet egyes képviselő, hanem a testület közösen.

A polgármester 14 óra 30 perckor szünetet rendelt el.

Az ülés 14 óra 40 perckor folytatódott.

Sebőkné Kövesdi Kinpa pénzü~yi üwyintéző: Most beszélt a könyvvizsgálóval és
megkérdezte, hogy a tiszteletdíjnál mi a lehetőség. Amennyiben minden képviselő úgy dönt,
hogy a tiszteletdíját alapba helyezi, akkor tartalékot lehet belőle képezni és akkorjárulékostól
lehet megjeleníteni. Amennyiben nem járul hozzá mindenki akkor a szociális hozzájárulási
adó nélküli összeggel mindenki rendelkezhet egyénileg, hogy azt hova szeretné tenni.

Gönezi Mihály pol2ármester: A kiadott rendelet tervezet 2. bekezdésnél a képviselők
díjának utólagos elszámolása minden hónapban megtörténik és a képviselő egyéni
nyilatkozata szerint a képviselői alapba helyezik.

Kérte, aki a módosított javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület a módosított javaslatot a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta (A szavazásban 7 fő vett
részt):

28/2017.(II.09j Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Ónkormányzati Képviselő- Testülete az Atány Községi Onkormányzat
Képviselő-testületének, a települési képviselők tiszteletdíjával kapcsolatos határozati
javaslatot megtárgyalta ás elfogadta.
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Felelős: Gönczi Mihály
polgármester

Határidő: Azonnal

Gönezi Mihály pol2ármester: Kérte, aki a rendelet tervezetet az előbbi módosítással
elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.

A Képviselő-testület a rendeletmódosítást a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen
szavazattal egyhangúlag fogadta és az alábbi rendeletet alkotta (A szavazásban 7 fő vett
részt):

Átány Község Önkormányzat Képviselő- Testületének
4/2017.(II.10.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2015. (11.3.) önkormányzati rendelet
módosítása

(A rendelet szövege csatolva ajegyzőkönyvhöz)

Gönezi Mihály pol2ármester:
Ennek megfelelően kérdezi a képviselőket, hogy nyilatkozzanak:

Végh János képviselő alapba kívánja helyezni a tiszteletdíját
Szabó Sándomé alapba kívánja helyezni a tiszteletdíját
Otvös Károly alapba kívánja helyezni a tiszteletdíját
Jámbor Dénes alapba kívánja helyezni a tiszteletdíját
Szórád Imre alapba kívánja helyezni a tiszteletdíját
Szigili János nem kívánja az alapba helyezni a tiszteletdíját.

4. napirendi pont
Eayebek

Gönczi Mihály polEármester:
A Képviselő-testület megkapta Atány Község Onkonnányzat a Csillagfalu Közhasznú
Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodással kapcsolatban egy előterjesztési
anyagot és egy határozati javaslatot.
Atadja a szót ajegyző asszonynak.

Dányiné Szórád Ibolya jeayző: A Képviselő-testülethez a Csillagfalu Közhasznú Egyesület
elnök asszonya Bedécs Mária Együttműködési Megállapodás megkötését kezdeményezte.
Ezt követően a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit KFT által kiadott segédlet alapján lett
összeállítva ez az előterjesztés. Javasolja, hogy ennek az Együttműködési Megállapodásnak a
tartalmi elemeit tárgyalja meg a Képviselő-testület. Jelen van a Csillagfalu Közhasznú
Egyesület tiszteletbeli elnöke Székely Csaba.
Kérdése az hozzá, hogy mik azok a konkrét tartalmi feladatok, amelyekben a megállapodás
érvényes lenne? A konkrét tartalmi elemeket itt kellene meghatározni az ülésen.
Ezt követően pedig az Együttműködési Megállapodás megkötésére az elfogadott tartalmi
elemek alapján a polgármester kapna megbízást.
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Jámbor Dénes alpolgármester: Amikor ajegyző asszony tájékoztatott a megkeresésről
utána rövid időn belül tudott az egyesület vezetőjével beszélni és ott pontosították ezt a
dolgot, hogy mi az ő elképzelésük. Az önkormányzat részéről ennek nines akadálya.
Feltétele van az, bogy legyen olyan konkrét feladat, amit ebbe a megállapodásban megkötünk.
Konkrét elképzelésük a roma Fiatalok szabadidős foglalkoztatása, továbbképzése. Eztjó
célnak tartj a. .

Szabó Sándorné képviselő: Átolvasta az egész tervezetet, amiben nagyon konkrétan és
egyértelműen le vannak írva, hogy mit kell tartalmaznia ennek a megállapodásnak. Ott akadt
el, hogy elhangzott a roma fiatalokkal való együttműködés, programszervezés.
Ennek a tervezetnek az 5. oldalán konkrétan egyértelműen le van írva, hogy az Alapító
Okiratában az együttműködő partnernek szerepelni kell bizonyos tevékenységeknek. Az
Alapító Okirat mit tartalmaz, miből választhatunk mi?
Milyen tevékenységet folytathatnak, és mit tudnak átvállalni az önlcormányzattól.

Székely Csaba tiszteletbeli elnök: Szeretné meglcöszönni az Önkormányzatnak az
összefogását. Az egyesület Alapító Okiratában a nemzetiségi kultúrák ápolása, nemzetiségi
kultúrák közötti párbeszéd szerepel. Konkrétan olyan rendezvények, képzések, közösségi
élettel kapcsolatos összejövetelek, amelyeknek a szervezésébe tudnak részt venni. Ahhoz,
hogy a közművelődési feladatokat Úgy lehessen ellátni, ahogy elvárható ahhoz ez a
megállapodás szükséges. ‘

Gönezi Mihály polgármester: Mivel itt Együttműködési Megállapodásról van szó nagyon
komoly tartalmi kérdések merültek fel. Megoldási javaslatként említi, hogy hoz a testület egy
határozatot arra vonatkozóan, hogy az Együttműködési Megállapodást megköti és felkéri a
jegyző asszonyt és a polgármestert, hogy készítse elő és a következő ülésre már
megállapodást hoznak a testület elé.

Dányiné Szórád Ibolya jegyző: Hosszabb előkészítést igényel. Mindkét szerződő félnek le
kellene ülni és úgy kellene a testület elé hozni, hogy már szó szerinti szöveget lásson a
testület. Javasolja közművelődési szakember bevonását is.

Gönezi Mihály polgármester: Olyan határozatot javasol, hogy megtárgyalta a Képviselő
testület és szándékában áll az Együttműködési Megállapodást megkötni. a megállapodás
részletes tervezetével megbízza a következő személyeket:

Dányiné Szórád Ibolya jegyző,
Gönczi Mihály polgármester,
Csillagfalu vezetősége

Kérte, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület a módosított javaslatot a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta (A szavazásban 7 fő vett
részt):

29/2017411.09.) Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Onkormányzati Képviselő- Testülete a Csillagfalu Közhasznú Egyesülettel
Együttműködési Megállapodást kíván kötni, a megállapodás részletes tervezetének
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kidolgozásával megbízza Dányiné Szórád Ibolyajegyzőt, Gönczi Mihály polgármestert, és a
Csillagfalu Közhasznú Egyesület vezetőit.

Felelős: Gönczi Mihály
polgármester

Határidő: Azonnal

Gönezi Mihály pol2ármester:
A Peter Cemy Alapítvány, mint minden évben most is a támogatásunkat kéri a
működésükhöz.

Kérdezte, hogy van-e hozzászólás ezzel kapcsolatban.

Jámbor Dénes alpolpármester:A korábbi évekhez hasonlóan támogassuk az alapítványt.

Gönezi Mihály pol2ármester: 10.000 Ft —ot javasol támogatásukra.

Kérte, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület a módosított javaslatot a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta (A szavazásban 7 fő vett
részt) :

30/2017.(II.09.) Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Önkormányzati Képviselő- Testülete a Peter Cemy Alapítvány működését
10.000.- Ft-tal támogatja.

Felelős: Gönezi Mihály
. polgármester

Határidő: Azonnal

Gönezi Mihály polgármester: A Hanyi-menti Általános Iskola Jótékonysági Bált rendez.
Ehhez kér támogatást.

VéEh János képviselő: Javasolja a támogatást.

Gönczi Mihály pol2ármester: Javaslata 20.000 Ft, számlával történő elszámolással.

Kérte, aki ajavaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

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

31/2017.(II.09.) Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Onkormányzati Képviselő- Testülete a Hanyi- menti Altalános Iskola által
szervezett Jótékonysági Bált 20.000.- Ft-tal támogatja.

. 12



J4tány Községi Önk.pnnányzat 7(épv&eűí- Testü(eténeí(
2017. feőruár 09-i renies, nyitvános ü(ésének,jegyz6~önyve

Felelős: Gönczi Mihály
polgármester

Határidő: Azonnal

Dánviné Szórád Ibolya je2yző: A Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti
Osztálya tájékozatott bennünket, hogy 2Ol7márciusában kerül sor Szórád Imre
önkormányzati képviselő továbbképzésére.
Megtörtént az Egészségház záró projekt ellenőrzése. A projekt fenntartási jelentést elküldtük.
15 napon belüli hiánypótlásra szólított fel az irányító hatóság. Ebben a hiánypótlásban
különböző nyilatkozatokat kell a polgármester Úr részéről pótolni. Amennyiben ennek pótlása
megtörténik, akkor ez a projekt —várhatóan- lezárásra kerül.
A Dr. Fél Edit Közösségi Tér intézményvezetői állását meghirdettük. Fenn van a www.
közigálláson és Atány község honlapján.
Az ASP rendszer egy olyan technológia amelynek segítségével minden önkormányzat
egyforma számítástechnikai szoftvereket használ különböző területeken. Ilyen az adó,
iratkezelés, gazdálkodás.
Atány községben október 1-től az adóval kell csatlakozni ehhez az ASP szolgáltatáshoz.
Internetes alapú számítógépes program, amit a kormányzat biztosít minden önkormányzat
számára. Ezzel kapcsolatban lehetőség van pályázat benyújtására. A pályázat előkészítése
jelenleg is zajlik. Elképzelhető, hogy a Képviselő- testületnek majd rendkívüli ülésen kell
döntést hoznia a pályázat benyújtásáról. Mindkét testületnek határozatot kell hozni Atány
Hevesvezekény község esetében egy hatmilliós pályázati eljárás keretében számítógépeket
tudunk cserélni. Különböző eszközöket az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek
javítására, oktatásokon való részvételhez kapcsolódó utazás illetve ajelenlegi programjaink
adat migrációja jogcímen igényelhető támogatás. Még az ajánlatokat szedjük össze. Amikor
meglesz a három ajánlat akkor fogunk a testület elé menni ezzel kapcsolatban.

Jámbor Dénes alpol2ármester:
A rendkívüli ülésen, amikor nem volt sem a polgármester Úr sem alpolgármester
feladatköröket ruháztunk át ajegyzőre. Javasolja, hogy azokat a hatásköröket, amiket a
polgármester gyakorolt helyezzük vissza az ő jogkörébe.

Kérte, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület a rendeletmódosítást a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen
szavazattal egyhangúlag fogadta és az alábbi rendeletet alkotta (A szavazásban 7 fő vett
részt):

Átány Község Önkormányzat Képviselő- Testületének
3/2017.@I.10.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. fII.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet szövege csatolva ajegyzőkönyvhöz)

Jámbor Dénes alpolgármester:
Az elmúlt napokban az volt a gyakorlat, hogy az intézményvezetők bármilyen vásárlást
akartak alkalmazni akkor mindig jöttek a megrendelőkkel. Ugy gondolja, hogy a napi
szükségletekkel kapcsolatosan felesleges a megrendelő.
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Gönczi Mihály polgármester: 50 ezer forint feletti összegnél megrendelőt ken készíteni. A
megrendelő aláírásánál mindenképp egyeztetni kell. Van-e fedezet a beszerzésre, vásárlásra.

VéEh János képviselő: A fakivágások megtörténtek. Pótolni kellene ezeket a fákat. Az iskola
udvarán is száraz fák vannak. Javasolja azoknak a kivágását is.

Ötvös Károly képviselő: Az önkormányzat próbáljon már valami Olyan törvényes
lehetőséget keresni, amivel a köztemetések kintlévőségei behajtásra kerülhetnek.

Dányiné Szórád Ibolya jc2yző: Több milliós kintlévősége van az önkormányzatnak ezzel
kapcsolatosan.

A Képviselő-testület tagjai 15 óra 45perckorfalubejárásra indultak.

A Képviselő-testületi ülés 17 óra 25 perckorfolytatódott.
Dányiné Szórád Ibolya jegyzi!- mivel Hevesvezekény községben Képviselő—testületi ülésen
vett részt- nem tért vissza az ülésre.

Gönczi Mihály pol2ármester: A falubejárás alkalmával az iskola udvarán lévő épületet
megvizsgálták és azt lebontásrajavasolja.

Kérte, aki ajavaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület a javaslatot a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 5 igen szavazattal, 1
nem és 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta (A szavazásban 7 fő vett
részt) :

33/2017.(II.09.) Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Onkormányzati Képviselő- Testülete az iskola udvarán lévő épület- ún. Régi
Posta épülete- lebontását elfogadta. .

Felelős: Gönczi Mihály
polgármester

Határidő: Azonnal

Gönezi Mihály polEármester: A Képviselő-testület az iskola udvarán lévő jegenyefákat
megvizsgálta, és azok kivágását javasolja.

Kérte, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület ajavaslatot a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta (A szavazásban 7 fő vett részt):

34/2017.(II.093 Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Onlcormányzati Képviselő- Testülete az iskola udvarán lévő jegenyefák
kivágását elfogadta.
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2017.február 09-i renies, nyi(vános ü(éséneI~jegyző~önyve

Kérdezte van —e még kérdés, hozzászólás.

Felelős: Gönczi Mihály
polgármester

Határidő: Azoimal

Mivel más hozzászólás nem volt a polgármester megköszönte a Képviselő- Testület munkáját
és 17 óra 50 perckor az ülést bezárta.

K.m.f.

O czii~iű~ly
pol ármester

\~W &&c~4
Szabó Sándorné

Dányiné Szórád Ibolya
jegyző

Szórád Imre

jegyzőkönyv hitelesítők


