Oroszi Községi Önkormányzat
Képviselő- testülete
8458 Oroszi, Szabadság u.43.

Szám: D-20-5 /2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-án 16
órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről.

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

Jelen vannak:
a.)
Képviselőtestület tagjai:
Dániel Ferenc
Szabó Istvánné
Debreczeni Rozália
Jóna László
Viola László

polgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő
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./ 2013. évi zárszámadási rendelet
2./ Noszlop-környéki Önkormányzatok feladatellátó
Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása
3./ Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodásának jóváhagyása

Dániel Ferenc
polgármester
Dániel Ferenc
polgármester
Dániel Ferenc
polgármester

4./ A Vackor Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda
Alapító okirat módosításának, valamint egységes
szerkezetű Alapító okiratának jóváhagyásaDániel Ferenc

Dániel Ferenc
polgármester

5./ A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapítása

Dániel Ferenc
polgármester

6./ Vegyes ügyek

Dániel Ferenc
polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1./ 2013. évi zárszámadási rendelet
Előadó: Dániel Ferenc polgármester
Dániel Ferenc polgármester: A zárszámadásról szóló rendelet tervezetet a képviselő-testület
tagjai megkapták. A zárszámadást az Államkincstár elfogadta, ezen már nem lehet
módosítani. Kéri a testület véleményét, javaslatát.
Szabó Istvánné alpolgármester: A zárszámadás elfogadásával nem ért egyet. Nem érti a
tárgyévi pénzmaradványt, ami - 6.750 e Ft, ez 2013-ra vonatkozik , kérdezi, hogy ennyi
pénze van az önkormányzatnak? Miért mínuszos? Őneki ez azt jelenti, hogy a tárgyévi
pénzmaradvány mínusz, akkor az azt jelenti, hogy év végén mínusz ennyi a pénzmaradvány.
Kiss Lászlóné pénzügyi előadó: A zárópénzkészlet 6628 e Ft. A kiadás és a bevétel közötti
különség – 2864Ft. Az előző évben 8996 Ft, ebből leveszik a 2864 Ft-ot, akkor marad 6628 e
Ft.
Szabó Istvánné alpolgármester: Szerinte rosszul van fogalmazva.

Kiss Lászlóné pénzügyi előadó: Ennyivel költöttek többet, mint amire fedezet volt a tárgyévi
költségvetésben.
Szabó Istvánné alpolgármester: az önkormányzatnak spórolásra kell törekedni.
Dániel Ferenc polgármester: Javasolja az önkormányzat 2013. évi zárszámadásának
elfogadását. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze.
Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 1 tartózkodással – megalkotta a
2/2014. ( V.8.) rendeletét
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról.
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)
2./
Noszlopkörnyéki
Önkormányzatok
Megállapodásának jóváhagyása.
Előadó: Dániel Ferenc polgármester

feladatellátó

Társulás

Társulási

Dániel Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést, amelyet a képviselő-testület tagjai
megkaptak. Elmondja, hogy 2014. január 1-től hatályba lépett a kormányzati funkciók,
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló rendelet. A
rendelet szerint a költségvetési szervnek az államháztartásról szóló törvény szerint ellátott
közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit a rendelet melléklete szerinti kormányzati
funkciókba kell besorolni. A Társulás társulási megállapodásának 7.2 pontjában jelenleg
szakfeladati kódok szerepelnek, ezeket át kell sorolni kormányzati funkció kódokra. 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:
21/2014. ( IV.28.) Kt. sz. határozat
1./ Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Noszlopkörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
Társulási Megállapodását az előterjesztés mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a fenti döntésről értesítse a Noszlop-környéki
önkormányzatok Feladatellátó Társulás elnökét, valamint
a Társulási Megállapodást aláírja.
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ folyamatos

3./ A Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
jóváhagyása.
Előadó: Dániel Ferenc polgármester
Dániel Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az előző napirendnél elhangzottak
miatt szükséges a határozat meghozatala. Javasolja a határozati javaslat elfogadását. Kéri,
hogy aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:
22/2014. ( IV.28.) Kt. sz. határozat
1./ Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodását az előterjesztés mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a fenti döntésről értesítse a Devecseri Köznevelési
Intézményfenntartó Társulás elnökét, valamint a Társulási
Megállapodást aláírja.
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: 1./azonnal
2./ folyamatos

4./A Vackor Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirat módosításának,
valamint egységes szerkezetű Alapító okiratának jóváhagyása.
Előadó: Dániel Ferenc polgármester
Dániel Ferenc polgármester: A közös fenntartású óvoda alapító okiratának módosítására, az
előző napirendeknél elhangzottak miatt szükséges a határozat meghozatala. Ismerteti a
határozati javaslatot, annak elfogadását javasolja. Kéri, hogy aki ezzel egyetért,
kézfenntartással jelezze.
A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetért.
Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

23/2014. ( IV.28.) Kt. sz. határozat
1./ A Képviselő-testület a Vackor Közös Fenntartású
Napköziotthonos Óvoda Alapító okiratának módosítását
az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület a Vackor Közös Fenntartású
Napköziotthonos Óvoda egységes szerkezetű Alapító
okiratát az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint
jóváhagyja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a fenti döntésről értesítse a Devecseri Köznevelési
Intézményfenntartó Társulás elnökét, valamint az Alapító
okirat módosítását és az egységes szerkezetű Alapító
Okiratot aláírja.
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: 1-2/ azonnal
3./ folyamatos
5./A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapítása.
Előadó: Dániel Ferenc polgármester
Dániel Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést.
Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 nem szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:
24/2014. ( IV.28). Kt. sz. határozat
1./A Képviselő-testület a Vackor Közös Fenntartású
Napköziotthonos Óvoda gyermekétkeztetési intézményi
térítési
díját
Noszlop
telephelyen
Noszlop,
Bakonypölöske, Oroszi települések vonatkozásában az
óvodai ellátásban részesülő gyermekek ( tízórai,
ebéd,uzsonna) részére 295 ,- Ft-ban javasolja
megállapítani.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a fenti döntésről értesítse Devecser Város
Önkormányzatát.
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: 1-2/ azonnal

6./ Vegyes ügyek
Előadó: Dániel Ferenc polgármester
Dániel Ferenc polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy csak
részeredményekről tud tájékoztatást adni a közmunkával kapcsolatban. Volt, hogy egy nap
kétszer is volt a Munkaügyi Központban, és többszöri átbeszélés, átírás után, tudják indítani
a közmunkaprogramot. Ha nem indítják nem lesz, aki rendbe tartsa a közterületeket. Ennek
keretében felújítják a hirdetőtáblákat, szemétgyűjtőket, virágládákat. Volt olyan
önkormányzat, aki azt mondta, hogy nem indít közmunkaprogramot, mert nyolcszor kellett
átírnia és nem lesz munkásuk. Oroszi 5 hónapos programra 6 főt tud foglalkozatni a
közmunka program keretében, de ez már a kilencedik nekifutás volt.
Elmondja, hogy pályázatot nyújtottak be a térfigyelő kamerarendszerre, ami 100 %-os
támogatottságú pályázat, de kicsi esélyt lát a pályázat elnyerésére, 23-a volt a beadási
határidő: A hétvégén rácsokat készített, az önkormányzat értékeinek megóvására, mindenki
előtt ismert, hogy húsvétkor betörés történt a hivatalba.
Szabó Istvánné alpolgármester: Mindegy, hogy ezt minek nevezik, lényeg, hogy lesznek
közmunkások és lesz munkájuk.
Debreczeni Rozália: Kérdezi, hogy mi a helyzet a falubusz pályázattal, mert tudja, hogy több
önkormányzat is nyert a pályázaton.
Dániel Ferenc polgármester: Oroszi sajnos nem, ugyanis a rendszert sokkal korábban
lezárták. Ígéretet tettek arra, hogy még megnyitják a rendszert, de ez nem történt meg.
Szlottáné Turi Edina jegyző: a pályázat beadási határideje február 25-e volt, 8-án nyitották
meg a rendszert és este 6 órakor le is zárták.
Dániel Ferenc polgármester: a pályázat ügyében kétszer járt Veszprémben, ennél nem tud
rugalmasabb lenni.
Szabó Istvánné alpolgármester: Magyarázza meg a lakosoknak, hogy Doba is,
Bakonypölöske is kapott buszt, hogy fogja megmagyarázni.
Szlottáné Turi Edina jegyző: Nem kapott, hanem pályázott és nyert. El kell mondani a
lakosságnak, ha nem értik meg arról az önkormányzat nem tehet.
Dániel Ferenc polgármester: A pályázat kapcsán annak idején elmondta, hogy kicsi a
valószínűsége annak, hogy nyerni fognak. Be tudja bizonyítani, hogy a pályázatot beadták.
Debreczeni Rozália: Elmondja, hogy a buszmegállónál megint ki van törve az ablak, ennek
valahogy véget kellene vetni, mert nem állapot, hogy havonta üvegeztetni kell.
Dániel Ferenc polgármester: a betörés már a harmadik eset, kb 5000 Ft –ba kerül a
javíttatása, a biztosító kifizeti, ugyanúgy mint a betörésből keletkezett kárt is. Mindent
összetúrtak, pénzt kereshettek, de különösebb értéket nem vittek el.

Szabó Istvánné alpolgármester: Szerinte nem oroszi lakos lehetett, mert akkor a könyvtárba
tört volna be, ott vannak értékek, pl. a számítógépek.
Dániel Ferenc polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 55 perckor
berekesztette.
kmf.

Dániel Ferenc
polgármester

Szlottáné Turi Edina
jegyző

