MUTATÓ
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott
soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy:

Rendelet sz.

1.

Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről
szóló 3/20 15. (II. 12.) rendelet módosításáról

2.

Szöllősi József polgármester 2015. évi szabadság
ütemezésének jóváhagyásáról

Határozat sz.

4.

14.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2015. február 26-án a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete soron
kívüli ülésén.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége
Jelen vannak: Szöllősi József polgármester, Bernát Julianna alpolgármester, Berkesiné
Csinger Gabriella, Hamar Vilmos, Kerékjártó Tibor, k é p v i s e 1 ő k,
Kovács Károly, Némethné Gerecs Judit bejelentéssel távol
Dr. Bartók László jegyző,
Polgármesteri Hivatal részéről: Szekeres Edit gazdaságvezető, Lévainé Rajki Orsolya
igazgatási csoportvezető
Jegyzőkönvvvezető: Hegedűsné Bognár Ildikó
Szöllősi József polgármester úr köszönti a soron kívüli testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképességét, miszerint a megválasztott 7 fó képviselőből jelen
vanS fő.
A törvényes feltételek biztosítottak, az ülést megnyitja.
Kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a napirendi pontok megvitatásával.
5 fő igen szavazat
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal egyetért és az alábbi
sorrendben tárgyalja meg a napirendet:
A soron kívüli ülés napirendje:
1. Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről szóló 3/2015. (II. 12.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szöllősi József polgármester
Dr. Bartók László jegyző
2. Szöllősi József polgármester 2015. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Szöllősi József polgármester
1.! N a p i r e n d
Szajol község szociális ellátási és szol2áltatási rendjéről szóló 3/2015. (II. 12.)
önkormányzati rendelet módosítása
(Irásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Törvényi előírás alapján a köztemetés a képviselő-testület hatáskörébe
tartozik, de a hatékonyabb és gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk a polgármester
hatáskörébe átruházni.
Kérdés, vélemény van-e a tervezettel kapcsolatban?

2

Berkesiné Csin2er Gabriella: Évente mennyi köztemetés van?
Szöllősi József: Nem sok, egy-kettő. Szükséges egy megállapodás megkötése az egyházzal,
azért, hogy kijelöljön egy parcellát a köztemetésre.
Amennyiben további kérdés nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a tervezettel.
5 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta a
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015.(II.26.) rendelete
Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről
Szóló 3/2015.(1L12.) önkormányzati rendelet módosítására
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)

2.! N a p 1 r e n d
Szöllősi József pol2ármester 2015. évi szabadság ütemezésének jóváhawvása
(Irásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Törvényi előírás alapján február 28-ig kell elfogadnia a képviselő-testületnek
a szabadságom ütemtervét. A melléklet szerint a jegyző úrral elkészítettük az ütemtervet.
Hosszabb időszakra a július és augusztus hónapot jelöltük meg. Van-e kérdés, vélemény?
Nincs.
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.
5 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2015. (II. 26.) határozata
Szöllősi József polgármester 2015. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szöllősi József polgármester 2015. évi
szabadság ütemezését a melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2015. február 28.
Értesülnek: 1.
2.
3.

Képviselő-testület tagjai Helyben
Szajoli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja Helyben
Irattár

Szöllősi József: Tisztelt Képviselő-testület! Soron kívüli ülésünk tárgysorozatával végeztünk,
mindenkinek megköszönöm a munkáját, ülésünket bezárom.

K.m.f.
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Szajol Község Polgármesterétől
5081. Szajol, Rózsák tere 1.
Tel.JFax: 56/446-447.

MEGHÍVÓ
Értesítem, hogy Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron kívüli ülést tart
2015. február 26-án (csütörtök)

1530 órai kezdettel,

melyre ezúton tisztelettel
meghívom.

Az ülés helye: Szajoli Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége

A soron kívüli ülés naDirendje:
1. Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről szóló 3/2015. (II. 12.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szöllősi József polgármester
Dr. Bartók László jegyző
2. Szöllősi József polgármester 2015. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Szöllősi József polgármester

Szajol, 2015. febmár2O.
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Ilősi
olgarmester

Hatásvizsgálati lap
a Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről szóló
/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I.

Várható társadahni hatások
A javaslatnak közvetlen társadalmi hatása annyiban várható, hogy a hatáskör
átruházásával felgyorsuihat a döntéshozatal.

II.

Várható gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása az előző évekhez képest eltérő gazdasági és
költségvetési hatással nem jár.

III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
IV. Várható egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei
nincsenek.
V.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő
adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotására a hatályos jogszabályi rendelkezések végrehajtása miatt volt
szükség.
VII. A rendelet alkalniazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá
tartozó jogszabályi tervezetek közé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg a rendelet-tervezetet és fogadja el azt.

Szajol, 2015. február 20.

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2015. (II. 26.) rendelete
Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről szóló
3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatályos rendelkezései,
valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése alapján a községben folyó
szociális ellátási tevékenység szabályozására a következő rendeletet alkotja.

1. ~ (1) A rendelet 3. ~ (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
„3. ~ (1) c) köztemetésről.”
2. ~ A rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Szajol, 2015. február 20.

~si’(~J’1;Ii*~Lász1ó

INDOKOLÁS
Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításához
Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről szóló

1. *-hoz
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a
köztemetés a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. A
köztemetés ügyintézési határideje 21 nap, ezért ezt az ellátási formát célszerű a polgármester
hatáskörébe átruházni, a gyors intézkedés szükségessége miatt.

Szajol, 2015. február 20.

Szöllősi ~
polg&mes’t~

László
gyző

ELŐTERJESZTÉS
Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 26-án tartandó ülésére
Szöllősi József polgármester 2015. évi szabadság ütemezésének jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCD(. törvény (továbbiakban: Kttv.)
225/C. ~ (2) bekezdése alapján a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület
minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A
szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiachii, illetve a
polgármesternek igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a
képviselő-testületet a következő ülésen köteles tájékoztatni. A polgármester a
szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben vagy az
igénybevételt megelőzően legkésőbb 15 nappal megtett előzetes bejelentést követően
veheti igénybe. A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb
a következő év március 31-ig kell kiadni.
A Kttv. 225/J. ~ (1) bekezdése értelmében ez a polgármester foglalkoztatási
jogviszonyával összefliggő képviselő-testületi hatáskör, amely át nem ruházható.
A polgármester szabadságát a jegyző köteles nyilvántartani.
A Kttv. 225/C. 0 (1) bekezdése alapján a főállású polgármester évi 25 munkanap
alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult. A nyilvántartás adatait és az
üternezést a határozati javaslat melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen jóváhagyni a 2015. évi
szabadság ütemezésemet!

Határozati javaslat
Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2015. (II. 26.) határozata
Szöllősi József polgármester 2015. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szöllősi József polgármester 2015.
évi szabadság ütemezését a melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2015. február 28.
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. Szajoli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja Helyben
3. Irattár

Szajol, 2015. február 19.

1. számú melléklet

Szöllősi József polgármester 2015. évi szabadságának ütemezés

Összesen
Január
Február
Március
Április
Május

Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Tervezett szabadság összesen:

