Szám: D-20-8/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16
órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről.
Az ülés helye: Képviselő-testület hivatal
8458 Oroszi, Szabadság u.43.

Jelen vannak:

Dániel Ferenc
Szabó Istvánné
Debreczeni Rozália
Jóna László
Viola László

polgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő

Rendes- Somlai Eszter
Sarkadi Tiborné

aljegyző
jegyzőkönyvvezető

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.
Dániel Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a
képviselőtestület 5 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.
Polgármester javaslatára a képviselőtestület az ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúan - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND:
1./ Közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet tervezet
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
2./ Közös Hivatal I. féléves költségvetéséről beszámoló
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
3./ Önkormányzat I. féléves költségvetéséről beszámoló
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
4./ Vegyes ügyek
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
- Bakonykarszt Zrt. Gördülő ütemterve
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
- Hulladékgazdálkodási k.sz.-ről szakmai állásfoglalás
- Volt posta épületének bérbe adása
- Tájékoztatás a búcsúról
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NAPIREND TÁRGYALÁSA
1./ Közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet
tervezet
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
Dániel Ferenc polgármester: A rendelet-tervezetet a képviselő-testület tagjai megkapták. A
társadalmi egyeztetésre bocsátás során észrevétel nem érkezett. Javasolja a rendelet
megalkotását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dániel Ferenc polgármester: Kéri, hogy aki a rendelet megalkotásával egyetért,
kézfenntartással jelezze.
Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – megalkotta a
4 /2014. (IX. 12.) rendelet
a közterületek elnevezéséről és a házszámmegállapítás szabályairól
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

2./ Közös Hivatal I. féléves költségvetéséről beszámoló
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
Dániel Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést, amelyet a képviselő-testület tagjai
írásban megkaptak. Ismerteti a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dániel Ferenc polgármester: Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért,
kézfenntartással jelezze.
Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:
35/2014. ( IX. 11.) határozat
Oroszi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Somlóvásárhelyi Közös Hivatal 2014. évi I. első féléves
költségvetési beszámolóját elfogadja.
( A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: 2014. szeptember 15.
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3./ Önkormányzat I. féléves költségvetéséről beszámoló
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
Dániel Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Ismerteti a határozati javaslatot,
kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfenntartással jelezze.
A képviselő-testület a javaslattal egyetért.
Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:
36/2014. ( IX. 11.) határozat
Oroszi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
Önkormányzat 2014. évi I. féléves költségvetési
beszámolóját elfogadja.
( A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: 2014. szeptember 15.

4./ Vegyes ügyek
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
4.1./ Bakonykarszt Zrt.Gördülő ütemterv
Dániel Ferenc polgármester: Ismerteti a tervet az előterjesztés alapján.
Szabó Istvánné alpolgármester: Elég szomorú, hogy Orosziban nem terveznek semmi
fejlesztést, mindenhol csak nulla szerepel.
Dániel Ferenc polgármester: Véleménye szerint azért, mert itt nincs vízbázis, nincs
sérülékeny besorolású vízbázis, valamint glóbusz sem.
Szabó Istvánné alpolgármester: Akkor is a vezetékekre tervezhettek volna be fejlesztést, azt
majd biztos a lakosoknak kell külön megfizetni.
Dániel Ferenc polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a javaslattal
egyetért, kézfenntartással jelezze.
Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:
37/2014. ( IX. 11.) határozat
Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
határozat melléklete szerint elfogadja a Bakonykarszt Zrt. által
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üzemeltetett víziközmű-rendszerek, a ivóvíz-szolgáltatás és
szennyvízelvezetés és –tisztítás vagyonelemeinek 2015-2029.
évek közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét.
Megbízza a Bakonykarszt Zrt.-t azzal, hogy a gördülő fejlesztési
tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz
2014. szeptember 15-ig jóváhagyásra nyújtsa be.
Felelős: Dániel Ferenc polgármester,
BAKONYKARSZT Zrt vezérigazgatója
Határidő: 2014. szeptember 15.

4.2./ Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
Dániel Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a határozati javaslatot. Javasolja, hogy
Oroszi önkormányzata csatlakozzon a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz. Javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:
38/2014. ( IX. 11.) határozat
Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
csatlakozik
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához.
A testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási
nyilatkozat aláírására.
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: 2014. október 01.

4.3./Hulladékgazdálkodási k.sz.-ről szakmai állásfoglalás
Dániel Ferenc polgármester: Ismerteti a kiküldött állásfoglalást. A Földművelésügyi Minisztérium
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések kapcsán tette meg állásfoglalását KfF1373/2014. iktatószámon. Kéri a tájékoztató tudomásul vételét,elfogadását.
A testület részéről észrevétel nem érkezett.
A tájékoztatást a testület tudomásul vette, tartalmát elfogadta.

4.3./ Volt posta épületének bérbe adása
Dániel Ferenc polgármester: Megkereste egy Magyarpolány-i cég, hogy szeretné székhelyként
kibérelni a volt posta épületét, így a bérleti díjon kívül a cég iparűzési adója is bevételt jelenthetne.
Szabó Istvánné alpolgármester: Javasolja 10 e Ft-ért adják bérbe.
4

Debreceni Rozália képviselő: Javasol 5 e Ft-ot, mivel az iparűzési adó is jelentős lehet.
Dániel Ferenc polgármester: Így igaz, az adó t is ide fizetnék.
Szabó Istvánné alpolgármester: Más helységet is ki lehetne nekik adni, mivel egyszer azt
beszélték meg, hogy bolt is lehetne a volt posta épületében, a volt iskolában is lehetne a székhelye.
Dániel Ferenc polgármester: A bolt maradjon csak az eredeti bolt helyén, hisz az már be van
rendezve, polcokkal és mindennel ami kellhet. Javasolja az elhangzottak alapján ,hogy napolják el a
kérdést, de azért felveszi a céggel a kapcsolatot, hogy konkretizálják a kérelmüket.
A testület a javaslattal egyetért.
Dániel Ferenc polgármester: Elnapolja a napirend tárgyalását.

4.4./Tájékoztatás a búcsúról
Dániel Ferenc polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a Szent Mihály napi búcsú a Szeretlek
Magyarország pályázat keretében kerül megrendezésre, mivel ezen programra 195 e Ft-ot kapott a
község.
Szabó Istvánné alpolgármester: Amelyik fellépő jönni szokott, idén már ne hívják.
Dániel Ferenc polgármester: Ő is így gondolja, szeptember 27.-én kerülne megrendezésre, mivel
a következő hétfő a napja. Így az önkormányzatnak nem kerülne plusz költségébe a búcsú.
A tájékozatót a testület elfogadta.

Dániel Ferenc polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 50 perckor
berekesztette.
k.m.f.

Dániel Ferenc
polgármester

Rendes-Somlai Eszter
aljegyző

Szlottáné Turi Edina
jegyző
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