
Szám:  D-20-13     /2014.

J e g y z ő k ö n y v

Készült:   Oroszi    Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.  november  27-én  16  órai
kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

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

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

 Rendes - Somlai Eszter aljegyző
 Sarkadi Tiborné jegyzőkönyvvezető

Távolmaradt: Jóna Zoltán képviselő.

Lakosság részéről megjelent: 0  fő

Dániel Ferenc polgármester:  Köszönti a megjelent képviselőket.  Megállapítja, hogy az 5
testületi tagból 4 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés
napirendjére.

Oroszi  Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:

1./ Szociális célú tűzifáról
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester 
2./ Helyi adókról szóló rendelet
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
3./ SZMSZ felülvizsgálata
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
4./ Vegyes ügyek
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
- Idősek Karácsonyi ajándékozása
- Devecseri Közös Hivatalhoz való csatlakozásról



NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ Szociális célú tűzifáról
Előterjesztő:  Dániel Ferenc polgármester

Dániel Ferenc polgármester: Ismerteti a rendelet tervezetet. Az írott anyagot a képviselő-
testület tagjai megkapták. Szociális célú tűzifára az önkormányzat 552 450 Ft-ot kapott , ez 29
m3 fának felel meg.  Elmondja, hogy a tavalyi évben az Áfa az önkormányzatot terhelte, az
idei évben a fuvarköltséget kell fizetnie az önkormányzatnak. A jogosultak körét a feltételeket
rendelet  tervezet  tartalmazza.  Javasolja  a  rendelet  tervezet  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  a
rendelet tervezet elfogadásával egyetért, kézfenntartással jelezze.

A testület részéről hozzászólás nem történt.

Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – megalkotta a

6/2014. (XI.28. ) rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

2./ Helyi adókról szóló rendelet
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester

 
Dániel Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a községbe több vállalkozót lehetne hozni, ha
az  1,7  %-os  iparűzési  adót  csökkentené  az  önkormányzat.  Ez  ügyben  már  érkezett  is
megkeresés.

Rendes-  Somlai  Eszter  aljegyző:  Elmondja,  hogy  lehetőség  van  az  adó  rendelet
módosítására,  ami  december  1-el  kerül  kihirdetésre  és  a  következő  év  január  1-től  lép
hatályba. Ha a jövő évben bármikor módosítják, akkor is csak a következő év január 1-től
hatályos a rendelet.

Dániel  Ferenc  polgármester:Egy  vállalkozó  miatt  nem  érdemes  most  változtatni  a
rendeleten,  az  elmondottak  csak  tájékoztató  jellegűek.   Javasolja  a  rendelet-tervezet
elfogadását. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze.

Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – megalkotta a

7/2014. (XI.28.) rendelete

helyi adókról

3./ SZMSZ felülvizsgálata
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
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Dániel Ferenc polgármester:Az anyagot a testület tagjai megkapták, javasolja a rendelet-

tervezet elfogadását.
 
A testület részéről hozzászólás nem történt.

Dániel  Ferenc  polgármester:Kéri,  hogy  aki  a  rendelet  tervezet  elfogadásával  egyetért,
kézfenntartással jelezze.

Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – megalkotta a 

8/2014. (XI.28. ) rendelete

Oroszi  Község  Önkormányzata  szervezeti  és
működési szabályzatáról  szóló 3/2014.(VII.29.)
önkormányzati rendelete módosításáról 

4./Vegyes ügyek 
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester

4.1./ Idősek Karácsonyi ajándékozása

Dániel  Ferenc  polgármester: Javasol  a  községben  élő   nyugdíjas  korú  lakosok  részére
3.000,-Ft-ot  adni,  mint  az  előző években mindig,  ezen  összeg fedezete  a  költségvetésben
biztosítva van.

A testület részéről hozzászólás nem történt.

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

Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

56/2014. (XI.27.) határozat

Oroszi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy
döntött,  hogy  a  település  nyugdíjasai  részére  (45  fő)
3.000,-Ft/ fő  összeget biztosít  karácsonyi  ajándékozásra
mindösszesen 135.000,-Ft összegben.
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos

4.2./Devecseri Közös Hivatalhoz való csatlakozásról

Dániel Ferenc polgármester: Az elmúlt ülésen döntöttek a csatlakozási szándékról, melyre
mind  a  noszlopi  mind  a  devecseri  testület  kedvezően  reagált.  Devecser  város  a  számú
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határozatával,  Noszlop  község  a  110/2014.  (XI.  26.)  számú  határozatával  döntött  a
csatlakozás elfogadásáról. Javasolja dönteni a csatlakozásról.

A testület részéről hozzászólás nem történt.

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

Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

57/2014. (XI.27.) határozat

Oroszi Község Önkormányzatának képviselő-
testülete  úgy  döntött,  hogy  2015.01.01.
napjától  csatlakozik  a  Devecseri  Közös
Önkormányzati Hivatalhoz.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  Dániel
Ferenc  polgármestert  a  szükséges
dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: 2014.12.11.

Dániel  Ferenc  polgármester  a  képviselő-testület  nyilvános  ülését   16    óra 30  perckor
berekesztette.

Kmf.

Dániel Ferenc                           Rendes - Somlai Eszter
           polgármester                                aljegyző

                                                 Szlottáné Turi Edina
jegyző
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