JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. január 10én 16,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott
rendkívüli nyílt üléséről
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Farkas Imre polgármester,
Dr. Ecsedi András István,
Farkas András,
Jákli Ferencné,
Radák Kálmán,
Stadler Gábor képviselők

Tanácskozási joggal:
1) dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
Igazoltan távol:
1) Magyari Ferenc alpolgármester
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület rendkívüli nyílt ülésén
megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy a rendkívüli nyílt képviselőtestületi ülés a
képviselők 6 tagjának jelenlétével határozatképes, a rendkívüli nyílt ülést megnyitom.
Javaslatot teszek az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire dr. Ecsedi András István és Jákli
Ferencné képviselők személyében.
A Képviselőtestület a jegyzőkönyv hitelesítők személyével 6 igen szavazattal egyetértett.
Farkas Imre polgármester: javasolom a meghívóban feltüntetett egyetlen napirendi pont
tárgyalását. Megkérdezem, van-e egyéb napirendi pontra javaslat a képviselőtestület tagjai
részéről?
Mivel több napirendi javaslat nincsen, javasolom a napirend elfogadását. Kérdésem, ki az, aki
elfogadja a mai ülés napirendjét?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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1/2013.(I.10.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 13/2010.(XI.1.) ÖK. számú rendelete (továbbiakban: Rendelete) 4. §. (2)
d.) pontja alapján a polgármester által előterjesztett alábbi napirendi pontokat a Rendelete 4. §
(3) bekezdésében biztosított hatáskörében elfogadja:
NAPIREND
1.) Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. január 10.
II. Napirend tárgyalása
1.) Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. tv. 151. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának 1. számú függelékét képező szakfeladat rendet módosítani szükséges azzal,
hogy bekerül az iskolai étkeztetés a szakfeladatok közé.
Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek a szakfeladat rend kiegészítését.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
2/2013.(I.10.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 151. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2010.(XI.1.) önkormányzati rendeletének 1. számú függelékét az alábbiak
szerint módosítja:
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010.(XI.1.) önkormányzati
rendeletének 1. számú függelékét kiegészíti a következő szakfeladattal:
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Tevékenység típusa

szakfeladat megnevezés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés

alaptevékenység

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a szakfeladatok változásával
kapcsolatos bejelentési kötelezettség megtételéről haladéktalanul gondoskodjon.
Felelős: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2013. január 25.
(a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra)
Farkas Imre polgármester: mivel több napirendi pont, valamint bejelentés nincsen, a rendkívüli
nyílt ülést 16,30 órakor bezárom.
kmf.
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