
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 24-én, 
a Községházán (Ötvöskónyi, Fő utca 51.) megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Pusztai László polgármester, Farkas László, Maróti János és Mikola Miklós 
Krisztián képviselők, valamint Veszner József címzetes főjegyző megbízásából: Nagy 
Zoltánné aljegyző.

Távol maradt: Szabó Istvánné képviselő, igazoltan.

Pusztai László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 
tagja jelen van, a határozatképes ülést megnyitja. Napirendi javaslatát 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a következő napirendet tárgyalja:

Napirendi pontok:

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének__82/2011. 
(VIII.24.) önkormányzati határozata az ülés napirendjéről.

1. Ötvöskónyi Környezetvédelmi Program Felülvizsgálatának elfogadása.
      Előadó: Pusztai László polgármester.

2. Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
      Előadó: Veszner József címzetes főjegyző.

3. Egyebek.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1. Ötvöskónyi Környezetvédelmi Program Felülvizsgálatának elfogadása.
    Előadó: Pusztai László polgármester.

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy  Ötvöskónyi Község 
Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatával a Kistérségi Irodát bízták meg. A 
felülvizsgálat megtörtént, de a testület azt még nem fogadata el. Kéri a kiküldött  anyag 
alapján a testület jóváhagyását. 

Kérdés, hozzászólás nincs.

A polgármester javaslatát szavazásra bocsátja, amelyet a testület 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 



Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2011. (VIII. 24.) 
határozata a környezetvédelmi program felülvizsgálatáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ötvöskónyi Község 
Környezetvédelmi programjának felülvizsgálatát, a mellékelt program szerint 
jóváhagyja
Határidő: azonnal
Felelős: Pusztai László polgármester

2. Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
    Előadó: Veszner József címzetes főjegyző.

Kiegészítés, kérdés nincs.

Hozzászólások.

Mikola Miklós Krisztián képviselő, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy 
a Bizottság ülésén megtárgyalta a módosító rendelet-tervezetet és a B./ változattal javasolja a 
testületnek elfogadásra.

A polgármester a módosító rendelet elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja, 
amelyet a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő rendeletet alkotja: 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 7/2011. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

A polgármester megköszöni a megjelenést, a rendkívüli ülést berekeszti.

Kmf.



 Pusztai László      Veszner József
  polgármester               címzetes főjegyző


