
Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8458 Oroszi, Szabadság u. 27.

Szám: D- 20-2/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16 
órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala
8458 Oroszi, Szabadság u.27.

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Dániel Ferenc   polgármester
Szabó Istvánné     alpolgármester
Debreczeni Rozália települési képviselő
Jóna László             települési képviselő
Viola László 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
képviselőtestület 5 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.

Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  5  igen  szavazattal   -
egyhangúlag - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

1./Oroszi Község Önkormányzat 2014.évi költségvetése Dániel  Ferenc
polgármester
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2./ Javaslat dohánybolt működtetésére, kijelölt személyre. Dániel Ferenc
polgármester

3./ Alapszolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése Dániel Ferenc
polgármester

4./Óvodások, iskolások étkeztetése Dániel Ferenc
polgármester

5./Iskolások étkeztetése Dániel Ferenc
polgármester

6./ Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok Dániel Ferenc
támogatása, pályázat benyújtása. polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./Oroszi Község Önkormányzat 2014.év költségvetése.
Előadó: Dániel Ferenc polgármester

Dániel Ferenc polgármester: A költségvetésről szóló rendelet tervezetet a képviselő-testület
tagjai megkapták. Kéri a testület véleményét, javaslatát.

Szabó Istvánné alpolgármester: Kérdezi, hogy a rendeletben mit takar a 94 000 Ft termékek
és szolgáltatások adója bevétel, valamint a szociális juttatások tétel.

Kiss  Lászlóné  pénzügyi  előadó: Egyéb  bevétel,  ami  nem  az  adókat  terheli,  de  azzal
kapcsolatos pl. késedelmi pótlék. A 94 e Ft a tavalyihoz viszonyítva került betervezésre. A
költségvetés úgy lett átdolgozva, hogy mivel nincs több bevétel, abból nem lehetett elvenni, a
kiadás lett csökkentve úgy hogy a dologi kiadásból vettek el, és 888 e Ft volt a tartalék.

Szabó Istvánné alpolgármester: Megkérdezi, hogy mi a béren kívüli juttatás és ki kapja. 

Dániel  Ferenc polgármester:  Az étkezési  jegyek,  amelyet  a  Start  munkában kap egy fő,
mivel nincs külön csoportvezető, valamint a könyvtáros kapja. 

Szabó Istvánné alpolgármester: Mi a közvetített szolgáltatás?

Kiss Lászlóné pénzügyi előadó:  A közvetített  szolgáltatás,  amikor pl. falunapkor zenekar
volt,  vagy  rendezvénykor  mutatványos,  játszóház  és  számlát  adnak  le,  az  alapján  kerül
kifizetésre a z elvégzett szolgáltatás.

Szabó Istvánné alpolgármester: Van egy költségvetés, amit nem fognak tudni betartani. Ő
tartózkodni fog a szavazástól. 
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Dániel  Ferenc  polgármester:  Javasolja  az  önkormányzat  2014.  évi  költségvetésének
elfogadását. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 1 tartózkodással – megalkotta a

1/2014. ( III. 3.) rendeletét

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2./ Javaslat dohánybolt működtetésére, kijelölt személyre
Előadó: Dániel Ferenc polgármester

Dániel  Ferenc  polgármester:  Ismerteti  az  előterjesztést.  Oroszi  községben  jelenleg  a
dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság betöltetlen, ezért kérik a tevékenység gyakorlására
feljogosított  személy  kiválasztását.  Véleménye  szerint  Orosziban  senki  nem  kíván
dohányboltot  üzemeltetni,  ezért  nem  választanak  ki  erre  személyt.  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: 

  
8/2014. ( II. 27). Kt. sz. határozat

Oroszi Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a
településen  gyakorolható,  de  az  eddigi  koncessziós
pályázati  eljárások  során  el  nem  nyert  jogosultságok
gyakorlására  feljogosított  személyt  (dohánytermék
kiskereskedelemmel  foglalkozó)  sem  javasolni,  sem
kiválasztani nem tud.

3./ Alapszolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése
Előadó: Dániel Ferenc polgármester

Dániel  Ferenc  polgármester:  Ismerteti  az  Alapszolgáltatási  Központ  2014.  évi
költségvetéséről szóló előterjesztést. Javasolja a költségvetés elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:
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9/2014. ( II. 27.)  Kt. sz. határozat

Oroszi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Noszlopi
Alapszolgáltatási  Központ  2014.  évi  költségvetését
elfogadja.

4./Óvodások étkeztetése
Előadó: Dániel Ferenc polgármester

Dániel Ferenc polgármester:  A Noszlopi önkormányzat megkeresését ismerteti, amelyben
az  óvodások  étkeztetésének  hozzájárulását  mutatják  ki.  Elmondja,  hogy  3  fő  óvodás  jár
Noszlopra a közös fenntartású óvodában, 107 e Ft –ba kerül az étkeztetésük, de tudni kell,
hogy a 3 gyerek nem minden nap jár óvodába, hiányozhatnak betegség miatt, ez a maximum
összeg, ez csak kevesebb lehet. Az étkezés után csak a tényleges összeget fizetik. Javasolja az
elfogadását.

A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetért. 

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

10/2014. ( II. 27.) Kt. sz. határozat

Oroszi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a noszlopi óvodába járó gyerekek óvodai
étkeztetésének  hozzájárulását,  107.000  Ft/év  -ben
elfogadja.
Oroszi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a hozzájárulás átutalásával.

Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos

5./Iskolások étkeztetése
Előadó: Dániel Ferenc polgármester

Dániel Ferenc polgármester:  az általános iskolások étkeztetésével kapcsolatban elmondja,
hogy előző napokban egyeztetésen vett részt. Orosziból 9 gyermek jár a noszlopi iskolába,
702 e Ft-ot hozzájárulást kérnek. A Lucullus Vendéglőnél  530 Ft az ebéd, 100 Ft a tízórai és
uzsonna + áfa.  Ő ezt soknak tartja,  mert  máshol egy felnőtt  adag kerül ennyibe,  itt  pedig
gyermekétkeztetésről van szó. Az egyeztetés után a polgármester felhívta és arról tájékozatta,
hogy 30 Ft-ot  engednek ebből  az árból.  Nem is beszélve arról,  hogy határozati  kivonatot
kapott arról, hogy Noszlop Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta, hogy a
Lucullus Vendéglőt bízza meg a gyermekétkeztetés ellátásával és bruttó 530 ft/adag áron. Ha
Közös Fenntartású  intézményről  van  szó,  akkor  véleménye  szerint  együttes  ülésen  kellett
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volna  erről  dönteni.  Véleménye  szerint  egy  gyermek  étkeztetése  nem  kerülhet  ekkora
összegben, ő nem is fogadja el.

Debreczeni  Rozália:  Véleménye  szerint  is  magas  az összeg,  mert  egy felnőtt  adag kerül
ennyiben, nem egy gyermek adag.

Dániel  Ferenc  polgármester:  Nem  javasolja  elfogadásra  gyermekétkeztetésre  vonatkozó
kalkulációt. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze.

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

11/2014. ( II. 27.) Kt. sz. határozat

Oroszi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  dönt,  hogy  az  iskolai  étkeztetésére  vonatkozó
kalkulációt nem fogadja el.

6./  Az  adósságkonszolidációban  rész  nem  vett  települési  önkormányzatok  fejlesztési
támogatási igénylésének benyújtása 
Előadó: Dániel Ferenc polgármester

Dániel Ferenc polgármester: Elmondja, hogy megjelent a 10/2014. (II.19.) BM rendelet az
adósságkonszolidációban részt nem vett  települések támogatására.  Azon önkormányzatokat
támogatja  a  Kormány,  amely  önkormányzatnak  nem  volt  adóssága.  A  támogatás
lakosságarányos, 2 950 e Ft igényelhető Oroszi esetében, megjelölve a célterületet. Ismerteti
az előterjesztést, a pályázati lehetőségeket. A pályázatot az ebr 42 rendszeren kell rögzíteni,
illetve  papír  alapon  is  be  kell  nyújtani.  Ezt  a  támogatást  megkapja  az  önkormányzat,  de
igényelni kell, megjelölve, hogy milyen célra kéri.

Debreczeni Rozália: Az utak felújítására is lehetne fordítani.

Dániel Ferenc polgármester:  Az utakat nem lehet 3 millió forintból felújítani. Elmondja,
hogy az önkormányzat  összes  épületének érintésvédelmi  szempontból  a  villamos  hálózata
felújításra szorul. Javasolja pl. a kultúrház felújítását ebből a támogatásból, konvektor cserére,
villamos  hálózatra  gondol.  Ez esetben a  dc pontot  javasolja  megjelölni.  Kéri,  hogy aki  a
javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze.

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

12/2014. ( II. 4.  Kt. határozat

Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az adósságkonszolidációban részt nem
vett  települési  önkormányzatok  fejlesztési
támogatásáról  szóló  10/2014.  (II.  19.)  BM  rendelet
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(továbbiakban:  BM  rendelet)  alapján  támogatási
kérelmet  nyújt  be  az  ebr42  információs  rendszeren
keresztül  2.950.000,-  Ft  vissza  nem  térítendő
támogatási összegre, valamint a BM rendelet 2. §. (1)
bekezdés  dc)  pontjában  meghatározott  támogatási
célokra.  

A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a
támogatási  kérelmet  nyújtsa  be  a  BM  rendeletben
foglaltaknak  megfelelően  a  Magyar  Államkincstár
Veszprém  Megyei  Igazgatóságához,  valamint
felhatalmazza a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: 2014.  március  6.  (16:00  óra)  -  ebr42
rendszerben történő rögzítés,  
2014. március 7.  - postára adás 

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

kmf.

Dániel Ferenc    Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző

6


