
Oroszi Község Önkormányzat
képviselő-testülete
8458 Oroszi, Szabadság u.43.

Szám:  D-20-6 /2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 30 -án 
16,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Képviselő-testület hivatal
8458 Oroszi, Szabadság u.43.

Jelen vannak:

a.)
képviselő-testület tagjai:

Dániel Ferenc   polgármester
Szabó Istvánné     alpolgármester
Debreczeni Rozália települési képviselő
Jóna László             települési képviselő
Viola László települési képviselő

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Szlottáné Turi Edina jegyző

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

Dániel  Ferenc polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket,  megállapította,  hogy az ülésen a
képviselő-testület 5 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.

Polgármester  javaslatára  a  képviselő-testület  az  ülés  napirendjét  5  igen  szavazattal  -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:



NAPIREND: ELŐADÓ:

1./  Gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámoló Dániel Ferenc 
      polgármester

2./ Belső ellenőrzési jelentés
   Dániel Ferenc
     polgármester
     
               NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./  Gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámoló
Előadó: Dániel Ferenc polgármester

Dániel  Ferenc polgármester:  Ismerteti  a  gyermekvédelmi  feladatokról  szóló beszámolót.
Javasolja annak elfogadását.

Szabó  Istvánné alpolgármester:  elmondja,  hogy páran  felvetették  a  községben,  hogy az
étkeztetést  lehetne a Ludas Vendéglőből is hozatni,  lehet  hogy egyszerűbb lenne,  mert  ők
szállítanak Noszlopra is, de ez csak egy felvetés. 

Dániel  Ferenc  polgármester:  tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy  az  önkormányzat
megpályázta  a nyári  gyermekétkeztetést.  A település hátrányos helyzete  miatt  a támogatás
100  %-os.  Kéri,  hogy  aki  a  gyermekvédelmi  feladatokról  szóló  beszámolót  elfogadja,
kézfenntartással jelezze.

Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot: 

   26/2014. ( V.30.) Kt. sz. határozat

Oroszi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámolót elfogadja.
( A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi)

Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Dániel Ferenc polgármester

2./ Belső ellenőrzési jelentés
Előadó: Dániel Ferenc polgármester

Dániel Ferenc polgármester:  Ismerteti az előterjesztést, amelyet a képviselő-testület tagjai
megkaptak. 

Debreczeni Rozália: Az ellenőrzési jelentésben szerepel, hogy az önkormányzat rendelkezik
honlappal, de nem töltötték fel az általános közzétételi listát, a kötelezően közzéteendő adatok
minimális mértékben kerültek felvételre, és azok frissítését sem végezték el.



Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  Valóban  rendelkezik  az  önkormányzat  honlappal,  a
hiányosságok pótlására már megkezdték az intézkedéseket.

Dániel Ferenc polgármester: Javasolja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel
egyetért, kézfenntartással jelezze.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért.

Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot: 

  
 27/2014. (V. 30) Kt. sz. határozat

Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső 
ellenőrzési jelentésben foglaltakkal egyetért, azt elfogadja.
A képviselő-testület a polgármester és a jegyző részére tett
javaslatot jóváhagyja.

Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Dániel  Ferenc  polgármester  a  képviselő-testület  nyilvános  ülését  16  óra  35  perckor
berekesztette.

kmf.

Dániel Ferenc    Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző


