
Szám: D-20-12   /2014.

J e g y z ő k ö n y v

Készült:   Oroszi    Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.  november  12-én  17  órai
kezdettel megtartott alakuló üléséről.

Ülés helye:  Képviselő-testület hivatala Oroszi
         8458 Oroszi, Szabadság u. 43.

Jelen vannak: Dániel Ferenc  polgármester
Bokor György, Jóna László,
Jóna Zoltán, Samu József Andrásné  képviselők,

Rendes - Somlai Eszter aljegyző
Sarkadi Tiborné jegyzőkönyvvezető

Lakosság részéről megjelent: 0  fő

Dániel  Ferenc  polgármester:Köszönti  a  megjelent  képviselőket,  külön  köszönti  a
aljegyzőasszonyt,  jegyzőkönyvvezetőt.   Megállapítja,  hogy  az  5  testületi  tagból  5  fő
megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:

1./  Nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  összegyűjtésére,  elszállítására  és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatási szerződés megkötése.
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester 
2./ Vegyes ügyek
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
- Közmeghallgatás 
- Iskolai körzethatárok
- Fogorvosi körzet
- Kiválás a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatalból
- Mikulás csomag



NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./   A  nem  közművel  összegyűjtött  szennyvíz  összegyűjtésére,  elszállítására  és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatási szerződés megkötése
Előterjesztő:  Dániel Ferenc polgármester

Dániel Ferenc polgármester:Ismerteti az előterjesztést. A pályázati felhívásra 4 db ajánlat
érkezett,  amelyeket  ismertet.  Oroszi  községben  eddig  is  megoldott  volt  a  szennyvíz
elszállítása. Kérdezi a jegyzőasszonyt, hogy az eddigi gyakorlathoz képest mi a változás?

Rendes – Somlai  Eszter  aljegyző:  Az önkormányzatnak  eddig nem volt  az egész  falura
kiterjedő szerződése.  Ez arról  szól,  hogy kötelező közszolgáltatás  a szennyvíz  begyűjtése,
amelyre  mostantól  az  önkormányzatnak  kötelező  törvényileg  közüzemi  közszolgáltatási
szerződést kötni. Olyan szállítóval lehet szerződést kötni, aki a törvényben rögzített szállítási
és kezelési feltételeknek eleget tud tenni . Akivel az önkormányzat szerződést köt, a lakossága
csak azzal szállíthatja el a szennyvizet. Ahol nincs kiépítve csatorna, mint Orosziban, ott a
Bakonykarszt Zrt. vízfogyasztás mérésére lesz kalkulálva a kimenő szennyvíz köbmétere,  ezt
a mennyiséget kell mindenkinek elvitetni, amit számlával kell igazolni. 

Samu Józsefné képviselő:  Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a lakosság azzal vitetheti el a
szennyvizet,  akivel  az önkormányzat  szerződést kötött  és ez mindenkire  vonatkozik,  hogy
legalább évente egyszer, vagy kétszer megtegye.

Rendes  –  Somlai  Eszter  aljegyző:   Annyit  kell  elvitetni,  amennyit  a  fogyasztott
vízmennyiség után kiszámolnak, de nem tudja, hogy a Bakonykarszt Zrt.  adatai alapján ez
hogy lesz kalkulálva. Ahol öntöznek, ott a Bakonykarszt Zrt. külön órát szerelhet fel a kerti
csapra a lakosok kérésére alapján. 

Dániel Ferenc polgármester: Ezt hívják talajterhelési díjnak.

Rendes- Somlai Eszter: Annak kell ezt fizetni, aki nem a rendelet és a fogyasztás alapján 
viteti el a szennyvizét.

Dániel  Ferenc  polgármester:  Az  ajánlatokat  megismerve  Temesvári  Zoltán  ajánlatát
javasolja elfogadni, mivel rendelkezik kisebb 5m3-es autóval, ami gazdaságosabb mint a m3-
re olcsóbb, de összességében drágább ajánlat. A szolgáltató földrajzi közelsége is fontos, hisz
így előbb rendelkezésre áll, hosszú távon az üzemanyagárak emelkedése sem fogja árait olyan
kedvezőtlenül befolyásolni. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 

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

 
47/2014. (XI.12.) határozat

Oroszi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
Oroszi  Község közigazgatási  területén a nem közművel
összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  gyűjtésével,
szállításával és 
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lerakásával 2024.év december 31-ig szóló időtartamra 
Temesvári  Zoltán  egyéni  vállalkozót  bízza  meg  3.600,-
Ft/m3 +ÁFA (azaz háromezer-hatszáz + ÁFA) áron.
Oroszi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés
aláírásával.
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: 2014. november 14.

Dániel  Ferenc  polgármester:  Javasolja  a  második  határozat  tervezetet,  a  határidő
hosszabbításról elfogadni. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 

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

48/2014. (XI.12.) határozat

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. november 14.

Dániel  Ferenc  polgármester:  Aki  a  harmadik  határozat  tervezetet  elfogadja,  kéri,
kézfenntartással jelezze. 

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

                49/2014. (XI.12.) határozat

Oroszi  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a
nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz
összegyűjtésére,  elszállítására  és  elhelyezésére  irányuló
közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetével egyetért.
A képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  rendelet-
tervezetet  kötelező  véleményeztetésre  küldje  meg  az
illetékes  környezetvédelmi  igazgatási  szervnek,  és  a
Vízügyi  Igazgatósághoz,  valamint  tájékoztatásul  a
szomszédos és az érintett önkormányzatoknak.
Felelős: Szlottáné Turi Edina  jegyző
Határidő: azonnal
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2./ Vegyes ügyek
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester

2.1./Közmeghallgatás 

Dániel  Ferenc  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  képviselő-testületnek  minden  évben
közmeghallgatást  kell  tartani.  A  közmeghallgatás  időpontját  december  11-én  16  órára
javasolja meghatározni. Kéri a testület véleményét, javaslatát.

A javaslattal a képviselő-testület egyetért.

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

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

50/2014. (XI.12.) határozat

Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy  2014.  december  11-én  16  órai  kezdettel  a
kultúrházban közmeghallgatást tart.
Határidő:2014. november 28.
Felelős: Dániel Ferenc polgármester

2.2./Iskolai körzethatárok

Dániel Ferenc  polgármester: Elmondja, hogy a településeket besorolták, Oroszit a noszlopi
iskolához,  a  gyermekeket  ennek az iskolának kell  fogadni,  de a szülőknek szabad iskola
választási lehetősége van, vihetik máshova is a gyerekeket.  Orosziból odajárnak a gyerekek
iskolába.  Ez kötelező feladat, javasolja elfogadni.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

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

51/2014. (XI.12.) határozat

Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a
határozat  melléklete  szerint  a  devecseri  járásban a
nevelés-oktatási  feladatot  ellátó  Noszlopi  Német
Nemzetiségi  Nyelvoktató  Általános  Iskola  (  8456
Noszlop,  )  Sport  tér  1.  )  kötelező  felvételi
körzethatárának  meghatározásával,  amely  Oroszi
teljes közigazgatási területére kiterjed.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
véleményt  küldje  meg  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal Oktatási Főosztályának.
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Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő:2014. november 28.

2.3./Fogorvosi körzet

Dániel Ferenc polgármester:  Elmondja, hogy a fogorvos megkereste az önkormányzatot,
hogy a  gyorsabb  ügyintézés  érdekében  hatalmazzák  fel  Noszlop  község  polgármesterét  a
fogorvosi  körzettel  kapocsaltos  szerződések,  egyéb  jelentések  nyilatkozatok  aláírására.
Javasolja a megbízás megtételét.

A testület részéről hozzászólás nem történt.

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

52/2014. (XI.12.) határozat

Oroszi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete
felhatalmazza  Felső  Sándor  Noszlop  község
polgármesterét  a  fogorvosi  feladatellátással  kapcsolatos
szerződések, nyilatkozatok aláírására, valamint arra, hogy
a fogorvosi körzetet érintő ügyekben eljárjon.
Az  aláírt  szerződésekről  szükséges  Oroszi  Község
Önkormányzat Képviselő- testületét tájékoztatni.
Fizetési  kötelezettséget  megállapító  döntésekre  a
felhatalmazás nem vonatkozik. 
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos

2.4./Kiválás a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatalból

Dániel Ferenc polgármester:  Elmondja, hogy 60 napos határidővel, ami már csak 30 nap,
lehetőség  van  a  közös  önkormányzati  hivatalból  való  kiválásra.  Kérdése  maradjanak-e
Somlóvásárhellyel  közös  önkormányzati  hivatalban,  vagy  máshova  csatlakoznak?  Az  a
tapasztalata  alakult  ki,  hogy  a  11  településben  vannak  első,  másodosztályú  és  megtűrt
települések. Ő a megtűrtek közé került. Az ígéretek ellenére minden oroszi lakos számára a
közösen fenntartott intézményeik iskola, óvoda, családsegítő szolgálat megközelíthetetlenek.
Előzőleg  Noszlophoz  tartoztak,  és  megkeresték  egymást,  szívesen  várják  vissza  Oroszi
önkormányzatát, oda a lakosság is könnyedén eljut busszal. Volt ígéret, hogy ha valakinek
gondja van, azt  falubusszal  megoldják,  de erre  egy alkalommal  sem került  sor.  Orosziból
Somlóvásárhely felé egyáltalán nincs tömegközlekedés.  A testületet azért választották meg,
hogy a lakosság érdekeit  képviseljék. Ugyanakkor mindenhol hallani,  hogy olyan magas a
közös  hivatali  létszám,  hogy  olyan  törekvés  volt,  hogy  más  felállás  legyen.  Arra  kéri  a
testületet,  hogy hatalmazza fel a testület,  hogy a közös hivatalból történő kiválás ügyében
tárgyalhasson Devecser és Noszlop településekkel. Kéri a testület véleményét.

A testület a javaslattal egyetért.
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Dániel Ferenc polgármester: Javasolja dönteni a kiválásról.

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

53/2014. (XI.12.) határozat

Oroszi  Község  Önkormányzatának  képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  2014.12.31.  napjával  ki
kíván  lépni  a  Somlóvásárhelyi  Közös
Önkormányzati Hivatal-ból.
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: 2014.12.11. 

Dániel Ferenc polgármester: Javasolja dönteni a csatlakozási szándékról.

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

54/2014. (XI.12.) határozat

Oroszi  Község  Önkormányzatának  képviselő-
testülete kifejezi abbéli szándékát, hogy 2015.01.01.
napjától  csatlakozni  kíván  a  Devecseri  Közös
Önkormányzati Hivatalhoz.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  Dániel  Ferenc
polgármestert,  hogy  az  ügyben  tárgyalásokat
folytasson le.
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: 2014.12.11.

2.5./Mikulás csomag

Dániel  Ferenc  polgármester:  Az  önkormányzat  minden  évben  mikulás  alkalmából
megajándékozza a gyerekeket. Véleménye szerint a 0-14 éves korig kellene mikulás csomagot
vásárolni. Az összeget kéri meghatározni.

Samu Józsefné képviselő: Inkább kapjanak a gyerekek tartalomra kevesebbet, de minőségit
és legyen benne több gyümölcs. 

Dániel Ferenc polgármester: 1500 Ft/főre gondolt.

Jóna László képviselő: 2000 Ft/fő-t javasol megállapítani maximum.

Dániel Ferenc polgármester: Kéri, hogy aki a maximum 2000 Ft/fő összegű mikulás csomag
megvásárlásával egyetért, kézfenntartással jelezze.
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Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

55/2014. (XI.12.) határozat

Oroszi  Község  Önkormányzatának  képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  mikulás  csomagot  ad  a
községben  élő  0-14  éves  kor  közötti  gyermekek
számára maximum 2.000,-Ft/ fő  összegben a 2014.
évi költségvetés terhére. 
A testület felkéri Dániel Ferenc polgármestert, hogy
a csomagok elkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos 

 
Dániel  Ferenc  polgármester  a  képviselő-testület  nyilvános  ülését  17  óra  30  perckor
berekesztette.

Kmf.

  Dániel Ferenc                                 Rendes - Somlai Eszter
           polgármester                                aljegyző

Szlottáné Turi Edina
jegyző
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