Képviselő-testület
Hegymagas
J e g y z ő k ö n y v

Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 30-án 15.30
órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Hegymagas, Szigligeti u. 13.)
Jelen vannak:
Tóth János Zoltán polgármester
Gyurka Miklósné alpolgármester
Kiss Józsefné képviselő
Kozma Bognár László képviselő
Távolmaradását bejelentette:
Varga József képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
Lutár Mária jegyző

Tóth János Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait,
jegyzőnőt a nyilvános testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 fővel
határozatképes. Az ülést megnyitom. Az ülésről hangfelvétel készül. Javasolom, hogy a
meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja a képviselő-testület. A napirendi javaslattal
kapcsolatban kérdezem, van-e észrevétel? Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem,
kézfeltartással szavazza meg. Köszönöm szépen.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1. A hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 7/2016. (VII. 24.) önkormányzati
rendelet módosítása
2. Házi segítségnyújtás térítési díjainak kifizetéséhez javasolt támogatás beépítése a szociális
és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati
rendeletbe
3. Hegymagas Község Önkormányzatának a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.28.)
rendelet módosítása
4. Beszámoló a 2016. évi ellenőrzésekről
5. Vegyes ügyek
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1. A hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 7/2016. (VII. 24.) önkormányzati
rendelet módosítása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták, melyből
részletesen tájékozódhattak arról, hogy miért szükséges a rendelet módosítása. Kérdezi a
képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel A hivatali
helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése
engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére
fizetendő díj mértékéről szóló rendelet módosítás elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta
7/2017. (V. 31.)
rendeletet
A hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól,
valamint az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére
fizetendő díj mértékéről szóló 7/2016. (VII. 24.) önkormányzati
rendelet módosításáról

2. Házi segítségnyújtás térítési díjainak kifizetéséhez javasolt támogatás beépítése a
szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.)
önkormányzati rendeletbe
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták.
Kiegészítésként elmondja, hogy a januárban megszűnt a házi gondozás, mivel a gondozónő
máshol helyezkedett el és új embert nem találtak helyette. Megpróbálták megoldani a
rászorulók ellátását, de az a tapasztalat, hogy szükség lenne gondozónőre. A gondozónő
visszajönne, a felmérés szerint 5 fő igényli folyamatosan az ellátást. Az 1.000 Ft-os gondozási
díj azonban jelentős költséget jelent az alacsony jövedelmű gondozottaknak, ezért született az
a javaslat, hogy a gondozási díjhoz az önkormányzat nyújtson támogatást.
Kiss Józsefné képviselő: Ezt a költséget be tudja vállalni az önkormányzat. A házi gondozás
megszűnése az egyedül élőknek nagy problémát jelentett.
Tóth János Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a szociális és gyermekvédelmi
igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
vonatkozó rendelet tervezetet a képviselő-testület fogadja el.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi
8/2017. (V. 31.)
rendeletet
a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló
3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. Hegymagas Község Önkormányzatának a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2017.
(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, melyben szerepel
mely tételeket kellett módosítani. A gazdálkodás során a takarékosságra törekedtek, ennek
eredményeképpen megfelelő tartalékkal is rendelkeznek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Javasolja, hogy az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésről szóló 1/2016.(II. 28.) önkormányzati rendelet módosítását a képviselő-testület
fogadja el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi
9/2017. (V. 31.)
rendeletet
a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról

4. Beszámoló a 2016. évi ellenőrzésekről
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést a képviselők kézhez kapták, ami
részletes tájékoztatást tartalmaz a lefolytatott ellenőrzésről.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester javasolja, hogy a 2016. évi
ellenőrzésekről szóló beszámolót a képviselő-testület fogadja el.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
36/2017. (V. 31.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016.
évi éves ellenőrzési jelentést megismerte és elfogadja.
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Több napirendi pont és hozzászólás nem volt Tóth János Zoltán polgármester megköszönte a
képviselők részvételét és az ülést 16.43 órakor bezárta.

Kmf.

Tóth János Zoltán
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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