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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének, 2017. február 06.-án
16 óra 00 perckor tartott rendkívüli nyilvános ülésén.
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‚12017.(1L06.) Átány Község Onkormányzatánál igazgatási szünet elrendelése
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‚Qta’ny Községi Öní~ormányzat 7(épvisdó’- 7éstüíeténe&
2017. február 06.-i rendkívüű, nyi(va’nos ü1~’séneRjegyzó’kj5nyve

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének, 2017. február 06.-án
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén

Helye: Községháza nagyterme

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint:

Jámbor Dénes alpolgármester

Ötvös Károly képviselő

Szabó Sándorné képviselő

Szórád Imre képviselő

Végh János képviselő

Tanácskozási joEEal me~hívottak:

Dányiné Szórád Ibolya jegyző

Sebőkné Kövesdi Kinga pénzügyi ügyintéző

Je~yzőkönvvvezető:
Mengyi Zoltánné közszolgálati tisztviselő

Gönczi Mihály polgármester távollétében, Jámbor Dénes alpolgármester vezeti az ülést.
Szigili János képviselő jelezte távollétét az ülésről.

Jámbor Dénes a1yo1~árniester: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket. Külön
tisztelettel köszöntötte a jegyző asszonyt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő megválasztott képviselő közül, 5 fő
jelen van.

Javaslatot tett ajegyzőkönyvvezetőre Mengyi Zoltáimé és ajegyzőkönyv hitelesítőkre Ötvös
Károly és Végh János képviselők személyében.

Javaslat az ülés napirendi pontjára:

1. Átány Község Önkormányzatánál igazgatási szünet elrendelése
Előadó: Jámbor Dénes alpolgármester
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J4tány Községi ÖnI~prmányzat Képvise(ő- Testüísténeí~
201 7.fe6rudr 06.-i renői~Jvü4, nyiűvános ü(éséneI~jegyzó’~önyve

Kérte, aki a jegyzőkönyvvezetőt, jegyzőkönyv hitelesítőket, és a napirendi
kézfelnyújtással jelezze.

A Képviselő- Testület, a jegyzőkönyv vezetőre,jegyzőkönyv hitelesítőkre
tett javaslatot, a döntéshozatalban résztvevő 5 fő közül, 5 igen szavazattal,
elfogadta (a szavazásban 5 fő vett részt).

A Képviselő-testület által elfogadott napirendi pont:

1. Átány Község Önkormányzatánál igazgatási szünet elrendelése
Előadó: Jámbor Dénes alpolgármester

pontot elfogadja,

és napirendi pontra
egyhangúan

Jámbor Dénes alpolEármester:
A közigazgatási szünet elrendelése, a feltorlódott munkának az elvégzését segíti. Ezen idő
alatt reméli, hogy minél több hátrányt fel tudnak dolgozni a kollégák. Utána megnézik, hogy
milyen intézkedés szükséges még. Ez idő alatt a túlóra, túlmunka esetlegesen a hétvégi
munkavégzés plusz juttatásként kifizetésre kerül.
Több variáció is szóba került az elmaradt munkák pótlására. De amellett döntöttünk, hogy
saját erőből, ajelenlegi kollégáknak kellene megpróbálni a problémák megoldását.

Javaslata, hogy 2017. 02.07. 8 órától 2017. 02.13. 16 óráig igazgatási szünetet rendeljenek el.

Jámbor Dénes alpol~ármester: Kérdezte, hogy van-e hozzászólás, észrevétel az
előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselő-testület a javaslatot a döntéshozatalban résztvevő 5 fő közül 5 igen szavazattal
egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

2M/2017. (11.06.) Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Onkormányzatánál 2017. 02.07. 8 órától 2017. 02.13. 16 óráig igazgatási
szünetet rendelnek el.

Felelős: Jámbor Dénes
alpolgármester

Határidő: azonnal

Mivel más hozzászólás nem volt az alpolgármester megköszönte
munkáját és 16 óra 10 perckor az ülést bezárta.

K.m.f.
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jegyzőkönyv hitelesítők

a Képviselő- Testület

Dányiné Szórád Ibolya
jegyző

(Jámbor Dé
alpolgármester

~ösKárol~7 ‘os

3


