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valamint Sáska ÖnkormánYzat KéPviselÓKészült: Za|ahalápönkormányzat Képviselőtestülete,
Üléséről'
kezdettel megtartott nYilvános egYÜttes
testülete z[tl,május 19. napján l7.4i órai
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Jegyzőkönywezetőz
Horváthné Kiss lldikó
és
Tisztelettel és szeretettel kÖszÖnti Za|aha.'áP
Za|aha|ápz
ter
polgármes
Sándor
jegYző
Bedő Lajos
települési. kéPviselőket'. Takács Lász|Őné
Sáska önkormány ,átok részérőI *.gld#papp Katalint és Dr, Gelencsér ottó jegyző urat,
asszony megbízásábol jelen lévő HorrZtűl
valamint a hivatal dolgozóit,
KéPviselŐhogy szíveskedjen megállaPÍtani Sáska
Felkéri Kovács Nándor polgármesteí urat,
te stül

etének hatíx ozatkép e s s é gét,

részérőla megválasztott
hogy Sá:53
,önkormányzaí
Kovács Nándor polgarmester megállapítja,
van, a testület határozatképes,
5 fő települéri kÓ;;;ia;ái : To :ór.i,
a
Za1aha1áp önkormanyzat részérőI
t1u?..h9u"
megállapí
polgármester
Sándor
_,, jelen u*, u testület hatfuozatképes,
"
Bedő Lajos
6 f?
megválasztott 7 fi Éleptilési*"nuii-,-,9l
ülés hatirozatképes, azt megnyitja.
megállapítja, hogy

"r.gvtitt.s

már az eIŐző
jegyz9könry hitelesítésére ZaIaha'áP részérŐl
a
ter
polgármes
Sándor
Lajos
Bedő
ottóné i"r.Pti]e.i kéPvisólő asszonYt valamint
nyilvános testtileti tilZsei megváturráf'Úuyer
ja:vasolja a képviselő_testületnek elfogadásra,
Szalai József kép"ir;iá ;at
szavazzon|
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfe\tartássa|

ellenszavazat
képviselő_testülete 6 igen szavazattal,
Za|ahaláp Község önkormányzat

és

tartőzkodás nélkül meghozta a következő:

41t2Lt6.N.l9.1

Hat ározatot
Zalaha|áp Közsóg Önkormányzat Képviselőt7,45 órai
[.in.t" 20t6. ,o-,e;". 19, napjánegyüttes
_ülés
kezdettel megtartoti nyilvános
Mayer Ottóné és
i"gv"Or.O"y"éiekhitelesítésére
"Sioroi
József képviselőket kijelöli,
Felelős: Bedő Lajos Sándor
Polgármester

Határidő: azonnal
hogy
Javasolja, szavazzanak arra vonatkozóan,
jóvá'
Bedő Lajos Sándor polgármes ter_Za|aha|ápz
megfelelŐen hagYják
mai nyilvános tilés napiiendjét a kiküÜ;;;eghívóbanioglaltaknak

valakinek más javaslata?
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e
Más javaslat nem hangzott el,

ó,)

/./

,.,

Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon!
Sáska Község Önkormányzat Képviselő-testülete

3 rgen

szavazattal, ellenszavazat

és

tartőzkodás nélkül,
Za|ahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szav azattalo ellenszav azat, és
tartőzkodás nélkül meghozta a következő:
4212016.N.19.1

IJatározatot

36l2016.N.19.1

Sáska

Községek
Önkormányzatainak Képviselő-testületei
2016. május 19. napján 17.45 órai kezdettel
együttes nyilvános ülést tartanak, melynek

Za|ahaláp

napirendjét

az atábbiak szerint állapítják

meg:

A

közös feladatellátásba tartozó védőnői
szolgálat 2015. évi költségvetése telj esítésének
elfogadása ( zárszámadás )
Etőadó: Bedő Lajos Sándor
Polgármester
1.)

2.) Lesenceistvánd-Uzsa települések kérésea

védőnő helyettesítésérevonatkozőan

Előadó: Bedő Lajos Sándor
Polgármester

NAPIRENDI PONT

rÁncyar,Ása

feladatellátásba tartoző védőnői szolgálat 2015. évi kÖltségvetése teljesítésének
elfogadása ( zárszámadás )
1.)A közös

Előadó: Bedő Lajos Sándor
Polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönlv

mellékletét képezi,

Bedő Lajos Sándor polgármester Zalahaláp: kéri, hogy akinek a napirendi Ponttal kaPcsolatban
jól működik, reméli ez akÖvetkező
kérdése, hozzászőIása van az tegye meg. A Szolgálat nagyon
időszalrra is elmondható. Kéri, hogy akinek kérdér.,hozzászőlása van aZ előterjesáéssel
kapcsolatban az tegy e meg.
Kérdés,hozzászőlás nem hangzott el.
J

őL

Bedő Lajos Sándor Polgármester Zalahaláp: felkéri a sáskai polgármester urat szavaáasson

!

Kovács Nándor polgármester Sáska: kéri a sáskai Képviselő-testületet, szavazzanak a Védőnői
Szolgálat 2015. évi költségvetés teljesítésének(zárszámadás ) elfogadásárót.

kéri, aki egyetért a javas|attal, kézíeltartással szavazzon!
Sáska KÖzség Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
f.artőzkodás nélkül meghozta a következő:

és

IJatározatot

37l2016.N.19.1

sáska község Önkormányzat képviselő- testülete a közösen
fenntartott védőnői szolgátat 2015. évi költségvetésének

teljesítésérőlszóló előterjesztést és mellékletétmegvitatta és
elfogadta. Tirdomásul veszik, hogy a közös feladatellátás
2015. évi költségvetésének teljesülése beépül Za|ahaLáp
Község onkormányzat 2015.évi költségvetés teljesítésérőt
szőlő zárszámadási rendeletébe.

Határidő: 2016. május 31.
Felelős : Bedő Lajos Sándor polgármester
Bedő Lajos Sándor polgármester Zalahaláp: kéri Zalahaláp Község Önkormanyzat KépviselőtestÜletét, szavazzanak a Védőnői Szolgálat 2015, évi költségvetés teljesítésének( zarszámadás
)
elfogadásáról.

Kéri, aki egyetért a javas lattal, kézíeltartással szava zzon!
Za|ahaláP KÖzs{g Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás,
ellenszavazat nélkül meghozta a következő:

Határ ozatot

4312016.N.19.1

A

Zatahaláp Község Önkormányzat képviselő- testülete a

közösen

fenntartott Védőnői Szolgálat 2015.

évi

költségvetésének teljesítésérőlszóló előterjesztést

és

mellékletétmegvitatta és elfogadta. Tudomásul veszik, hogy
a közös feladatellátás 2015.évi költségvetésének teljesülése
beépül Zalaha|áp Község Önkormányzat 2015. évi
köIts égvetéstelj esítéséről szóló zár számad,ási ren deletéb e.

Határidő: 2016. május 31.
Felelős : Bedő Lajos Sándor polgármester

á.,,L

2.) Lesenceistvánd_Uzsa települések kérésea védőnő helyettesítésérevonatkozóan
Előadó: Bedő Lajos Sándor
Polgármester

Bedő Lajos Sándor polgármester Za|aha|ápz tájékoztatja a testÜleti tagokat arról, hogY

megkereste Lesenceistvand?s Uzsa községek polgármesterei, hogy a ZalahaláP és Sáska kÖzségek
járriljanak hozzá a|lhoz, hogy a védőnő a két településen helyettesítésben lássa el a feladatokat. A
helyóttesítes addig szólna, amíg az oít a|kalmazásban álló védőnő GYES-en van. Támogatja a
kérelmet, javasoljá, hogy a testÚletek a helyettesítéshezjarutjanak hozzá. Fekete Eszter védőnőnk
nagyon joí aotgo)it , ..rur*alarral kapcsolatosan kifogás nem érkezett. Munkaidejében a feladatokat
lelkiismeretesen látja el, a helyettesítéssel sem lesz gondja.

Kovács Nándor polgármester Sáska: neki is vgyaíez a véleménye, támogatja a kérelmet.
Kéri a sáskai Képvisélő-testületet, szavazzanak a Védőnői Szolgálatnál alkalmazásban lévő Fekete
Eszter védőnő Lesenceistvánd és Uzsa települések védőnői feladatait helyettesítésben lássa el 2016június 01. napjától.

kéri, aki egyetért a javaslattal, kézíeltartással szavazzon|
Sáska Község önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat

és

tartőzkodás nélkül meghozta a következő:

IJatározatot

38l2016.N.l9.1

Sáska Község Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájáral ahhoz , hogy Fekete Eszter területi

védőnő 2016.június 1. napjától

megbízásos

jogviszonyban a kinevezett védőnő fizetés nélküli

szabadsága időtartama a|att

helyettesítő
községek
Uzsa
,
területi védőnői

védőnőként ellássa Lesenceistvánd

illetékességi területén a
feladatokat.

Felhatalmazza ao

képviselő-testület

a

polgármestert , hogy a döntésről Lesenceistvánd és
Uzsa községek polgármestereit értesítse.

Határidő: 2016: május 31.
Felelős: polgármester

KéPviselŐBedő Lajos Sándor polgármester Za|ahaláp: kéri Zalahalap Község Ön!"TfoYzat
testületét, ,ruu*rinű a Védőnői Szol§álatnál alka\mazásban lévő Fekete Eszter védőnő
2016. junius 01,
Lesenceistvánd és Uzsa települések védőnői feladatait helyettesítésben lássa el
napjátó1.

áI,

Kéri, aki egyetért a javaslattal, kózfeltartással szavazzon!
Za|aha|áp Község

Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás,

ellenszavazat nélkül meghozta a következő:

IJatározatot

44l2016.N.|9.1

Za|aha|áp Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz , hogy Fekete Eszter

területi védőnő 2016.június l,. napjától
megbízásos jogviszonyban a kinevezett védőnő

íizetésnélküti szabadsága időtartama alatt
helyettesítő védőnőként ellássa Lesenceistvánd,

Uzsa községek illetékességiterületén a területi

védőnői feladatokat.

Felhata|mazza a

képviselő-testület

a

polgármestert , hogy a döntésről Lesenceistvánd
és Uzsa községek polgármestereit értesítse.

Határidő: 20t6z május 31.
Felelős: polgármester

a képviselő-testületek tagjainak

Bedő Lajos Sándor polgármester Za|aha|ápz Megköszöni
részvételt,az ülést 18.00 órakor bezárta.
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