
Szám:   D-20-10/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014.  szeptember 30 -án 16 
óra 30 perc kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről.

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

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

                                   Rendes- Somlai Eszter aljegyző
Sarkadi Tiborné 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./ Szociális célú tűzifa igénylése
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
2./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére pályázat kiírása
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Szociális célú tűzifa igénylése
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester

Dániel Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a maximálisan pályázható
34 m3- t leigényelni, önerőt nem kell biztosítaniuk csupán a szállítás költségét.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.

Dániel Ferenc polgármester: Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze.

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

40/2014. (IX. 30.) határozata

Oroszi  Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  dönt,  hogy  a  46/2014.  (IX.  25.)  BM  rendelet  ,,a
települési  önkormányzatok  szociális  célú  tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról” alapján
szociális  tűzifa vásárlás támogatásához benyújtja igényét
34 m3 tűzifára.
A  Képviselő-testület  vállalja  a  tűzifa  szállítási
költségeinek  biztosítását  a  2014.  évi  költségvetésének
terhére.
A  Képviselő-testület  a  szociális  célú  tűzifában
részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
pályázat benyújtására, aláírására.
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos

2./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére pályázat kiírása
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester

Dániel  Ferenc  polgármester:  Ismerteti  az  előterjesztést.  Bekérik  több  szolgáltatótól  az
árajánlatokat  ezen pályázati  felhívás alapján.  A Bakonykarszt Zrt.től  érkezett  2013. illetve
2014.  évi  vízfogyasztásból  kalkulálták  ki  a  szennyvíz  mennyiségét.  Amennyiben  ezen
lépéseket nem teszi meg a község, normatíva megvonásra kerülhet sor. Az eljárás, illetve a
rendelet megalkotására a közös hivatal községei október 15.-ig kaptak haladékot, de törvényi
előírások miatt addig nem érkeznek vissza az ajánlatok ,valamint arról még rendeletet is kell
alkotnia a testületnek, ezért szükséges a második határozati javaslat tárgyalása is. 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Dániel  Ferenc  polgármester:  Kéri,  hogy  aki  az  első  határozati  javaslatával  egyetért,
kézfenntartással jelezze.

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

41/2014. (IX. 30.) határozata

Oroszi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi  LVII. törvény 44/C. §
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alapján  –  figyelemmel  a  nem  közművel  összegyűjtött
háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó
közszolgáltatási  tevékenység  részletes  szabályairól  szóló
455/2013.(XI.29.)  Korm.rendeletre   –  a  nem  közművel
összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére   a
közszolgáltató kiválasztása céljából  pályázatot hirdet.
A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  a
pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.
(A pályázati felhívás  a határozat mellékletét képezi.)
Felelős:  Dániel Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos

Dániel  Ferenc polgármester:  Kéri,  hogy aki  az második  határozati  javaslatával  egyetért,
kézfenntartással jelezze.

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

42/2014. (IX. 30.) határozata

Oroszi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
azzal  a  kéréssel  fordul  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatalhoz,  hogy a nem közművel összegyűjtött
háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó
közszolgáltatást  érintő  helyi  rendelet  megalkotására
biztosított  határidőt  30  nappal  szíveskedjen
meghosszabbítani.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy ezen kérést a
Kormányhivatallal  történő  kapcsolattartást  szolgáló
elektronikus felületen továbbítsa.
Felelős: Szlottáné Turi Edina  jegyző
Határidő: 2014.október14.

Dániel  Ferenc  polgármester  a  képviselő-testület  nyilvános  ülését  16  óra  55  perckor
berekesztette.

k.m.f.

Dániel Ferenc                                                           Rendes-Somlai Eszter
  polgármester                                                          aljegyző

Szlottáné Turi Edina
jegyző
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