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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÁNYAVÁR  Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 27-én tartott nyílt üléséről

Rendelet: 

3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet
önkormányzat a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól         Tárgykód:L0



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február 27- én  8,00 

- órakor  megtartott  nyílt ülésről. 

Az ülés helye:   Kányavár Község Önkormányzata hivatali helyisége
                          8956. Kányavár, Fő út 74.

Jelen vannak:    Bertalan Tibor                         polgármester
                            Kissné Kovács Krisztina         alpolgármester

     Kovács Józsefné                      képviselő
     Horváth Gyuláné                     képviselő  

                            Bakosné Bedő Márta                képviselő            

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
    Tóthné Péter Judit jegyző

Bertalan  Tibor  polgármester  köszöntötte  a  megjelent  képviselő-testület  tagjait,  a  jegyzőt. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 főből 5 fő képviselő jelen van.

NAPIREND:

1.)  Az  önkormányzat  a  szociális  és  gyermekvédelmi  ellátások  helyi  szabályairól  szóló 
önkormányzati  rendelet megtárgyalása, elfogadása.

2.) Interpelláció, kérdés.

3.) Önkormányzathoz beérkezett önkormányzati segély kérelmek elbírálása.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.)  Az  önkormányzat  a szociális  és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól  szóló 
önkormányzati rendelet megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző.

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Bertalan Tibor polgármester javasolta elfogadni a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 
a rendeletet. Hozzátette, hogy lesz olyan család, aki kevesebb lakhatási települési támogatást 
fog kapni, mint amennyi lakásfenntartási támogatást kapott, de az önkormányzat a javaslatban 
szereplő összegnél nem tud magasabb támogatást biztosítani, mivel ehhez szükséges pénzügyi 
fedezet nem áll rendelkezésre.

Hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a 

3/2015.(II. 28.) önkormányzati rendeletét
a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)



2.) Interpelláció, kérdés.

Interpelláció, kérdés nem hangzott el.

Bertalan Tibor polgármester  tájékoztatta a képviselő-testületet,  hogy a 2014. szeptember 
16-án bekövetkezett nagymértékű esőzések, okozta károk helyreállítására 1 997 e Ft összegű 
vis maior támogatásban részesült  az önkormányzat  a temető melletti  203 hrsz- útban lévő 
iszapfogó  munkáinak  elvégzésére.  A  szükséges  karbantartási  munkák  elvégzésére  a 
támogatási szerződést követően kerülhet sor.

3.) Önkormányzathoz beérkezett önkormányzati segély kérelmek elbírálása.
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző.

A 3.) napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történt.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

A képviselő-testület nyílt ülésen több napirendet nem tárgyalt.

A polgármester a nyílt ülést 8,30 -órakor bezárta.

Kmf.

Bertalan Tibor         Tóthné Péter Judit
Polgármester                                  jegyző


