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Noszlop-Oroszi-Doba Községek Körjegyzősége
8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45.
Tel./Fax: 88/505-820, 505-821
Mobil: 06/20-524-2323
E-mail: noszlop@ajkanet.hu
Telephely: 8482 Doba, Kossuth u. 10. Tel: 88/502-920, 06/20/276-1247
e-mail: doba@somlo.hu

Szám:

/2010.

Jegyzőkönyv

Készült: Oroszi Községházán, Oroszi község Önkormányzat
2010. április 26-án, 16.00 órakor megtartott üléséről.

Képviselő-testületének,

Jelen vannak:
Dániel Ferenc
Haász Jenő
Jóna László
Szécsi Mihályné
Viola László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
(5 fő)

Tanácskozási joggal meghívott:
Takács-Győri Marianna
körjegyző
Dániel Ferenc polgármester köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, megállapította, hogy a
megválasztott 5 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1. Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadása
Előadó: Dániel Ferenc polgármester
Szavazásra tette fel a napirendre tett javaslata elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül- a javaslat szerinti
napirendet elfogadta.
Napirend tárgyalása előtt:
Polgármester jelentést tett a két ülés között végzett munkájáról az alábbiak szerint:
- Az Oroszi-Doba összekötő út felújítására készült engedélyezési tervek érvényessége
lejárt, meghosszabbítani nem lehet, az engedélyeztetési eljárást újra kell kezdeni,
ennek költségvonzata kb. 2-300 ezer forint, az eljárás ideje is hosszú 4-5 hónap.
- Az élelmiszerbanktól igényelt segély előírásra kerül, a közel jövőben szállításra kerül.
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Jelenleg egy fűtéskorszerűsítési pályázat lehetősége után kutat, amelynek keretében
megoldható lenne a templom padok fűtése. Egyenlőre a pályázatról többet mondani
még nem tud.
- Az önkormányzati tulajdonú területekről kivágott tűzifa beszállítása megtörtént.
- Lejárt határidejű határozatok végrehajtását ismertette., mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül- a jelentést
elfogadta.
Napirend tárgyalása:
1. Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadása
Előadó: Dániel Ferenc polgármester
Az előterjesztés 1 példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Dániel Ferenc polgármester az írásos előterjesztéshez nem kívánt kiegészítést tenni. Elmondta
ez tükrözi az önkormányzat gazdálkodását.
Kérte a Képviselőket tegyék fel kérdéseiket., mondják el véleményüket.
Jóna László képviselő:
Kérdezte, lehetne tudni, hogy kik azok akik kommunális adót nem fizettek?
Takács-Győri Marianna körjegyző:
Elmondta, név szerint nem, de főre meg tudható hogy hányan nem fizettek 2009.évben
kommunális adót. Tájékoztatóként elmondta, hogy igen kevés azon állampolgárok száma akik
nem tettek eleget adófizetési kötelezettségüknek.
Szécsi Mihályné képviselő:
Kérdezte, az önkormányzatok által nyújtott közvetett támogatásoknál
mentesség szerepel, mi ez?

1 fő gépjármű

Takács-Győri Marianna körjegyző:
Elmondta, ez a mozgáskorlátozottak számára nyújtott támogatás. Oroszi községben 2 fő
mozgáskorlátozott van, ebből 1 fő rendelkezik személygépkocsival és Ő részesül ebben a
támogatásban.
Dániel Ferenc polgármester szavazásra tette fel az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról
szóló rendelet előterjesztés szerinti elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül- megalkotta az
alábbi rendeletét:
5/2010. (IV. 27. ) önkormányzati rendelet
Oroszi község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2009. évi zárszámadását az előterjesztés szerint
megalkotja
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a rendelet
kihirdetéséről gondoskodjon.
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Felelős:
körjegyző
Határidő: azonnal

Napirenden kívül:
Haász Jenő alpolgármester indítványozta, hogy a 2010/2011-es tanévre a középiskolai és
felsőoktatási intézményekben tanulók részére az Önkormányzat a támogatás összegét emelje.
Évek óta a támogatás mértéke 8.000,-Ft, véleménye szerint ezen már nagyon kevés a
megnövekedett beiskolázási költségekhez viszonyítva. A településen néhány gyermek az aki
közép- illetve felsőoktatási intézményben tanul.
Kérte Képviselőtársait mondják el indítványával kapcsolatosan véleményüket.
Dániel Ferenc polgármester:
Elmondta, az Önkormányzat költségvetésében szerepel az Oroszi településen lakó gyermekek
támogatása az óvodás kortól a felsőfokú tanulmányok folytatásáig. A támogatásról való
döntésre minden év augusztusában az iskolakezdés előtt kerül sor. Véleménye szerint az
Alpolgármester Úr indítványára a féléves gazdálkodás ismeretében, a szokott döntési időben, mely 2010. évben is várhatóan augusztus hónap – térjenek vissza.
Haász Jenő alpolgármester egyetértett
visszatérjenek.

azzal, hogy indítványára egy későbbi időpontban

Több napirend nem lévén, Dániel Ferenc polgármester megköszönte a Képviselők munkáját, az
ülést 16.00 órakor bezárta.

K.m.f.t.

Dániel Ferenc
polgármester

Takács-Győri Marianna
körjegyző

