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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.  
 

        
J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült: Oroszi Községházán,  Oroszi  község Önkormányzat     Képviselő-testületének,   
2010.  február  15-én,  16.00 órakor megtartott     üléséről. 
 

 Jelen vannak: 
       Dániel Ferenc   polgármester 
       Haász  Jenő    alpolgármester 
       Jóna László     képviselő 
        Szécsi Mihályné    képviselő 
         (4 fő) 
 
 

Tanácskozási joggal meghívott: 
                                              Takács-Győri Marianna körjegyző 
 
Távolmaradását bejelentette:    Viola László    képviselő 
 
Dániel Ferenc polgármester köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, megállapította, hogy a 
megválasztott 5 fős testületből 4 fő   jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint: 
 
Napirendi javaslat: 

1. Közösen fenntartott  intézmények 2010. évi  költségvetése 
Előadó: Dániel  Ferenc polgármester 

2. Közösen  fenntartott Alapszolgáltatási Központ Társulási megállapodásának 
módosítása 
Előadó:  Dániel  Ferenc polgármester 

3. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2010. évi célok 
meghatározása 
Előadó: Takács-Győri Marianna körjegyző 

4. Német Nemzetiségi általános Iskola és Óvoda  Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Dániel Ferenc polgármester 

5. Körjegyzőség Alapító Okiratának Módosítása 
Előadó:  Dániel Ferenc polgármester 
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6. Önkormányzat 2010. évi költségvetése 
Előadó: Dániel Ferenc polgármester 

7. Iparűzési adóról szóló  rendelet megalkotása 
Előadó: Dániel Ferenc polgármester 

8. Szociális ellátások személyi térítési díjáról szóló 6/2005.(VI.22.) rendelet módosítása 
Előadó: Dániel Ferenc polgármester 

9. Az Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. évi munkaterve 
Előadó: Dániel Ferenc polgármester 

10. Oroszi Község Önkormányzat Közfoglalkoztatási Terve 
Előadó: Dániel Ferenc polgármester 

11. Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság  beszámolója 
Előadó: Bizottság Elnöke 

12. Szakfeladat rend kiegészítése 
Előadó: Dániel Ferenc polgármester 

13. Támogatás iránti kérelmek elbírálása 
Előadó: Dániel Ferenc polgármester 

 
Szavazásra tette fel a napirendre tett javaslata elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül- a  javaslat 
szerinti napirendet elfogadta. 
 
Napirend tárgyalása előtt: 
Dániel Ferenc polgármester jelentést tett a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két 
ülés között végzett munkájáról. 
 
A jelentés 1 példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül- a jelentést 
elfogadta. 
 
Napirend tárgyalása: 
 

1. Közösen fenntartott  intézmények 2010. évi  költségvetése 
Előadó: Dániel  Ferenc polgármester 

Az előterjesztés 1 példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Dániel Ferenc polgármester elmondta, hogy a február 11-i együttes ülésen Oroszi község 
Önkormányzata  határozatlan képtelensége miatt nem tudott részt venni, ezért az együttes ülés 
anyagát is tárgyalniuk kell.  
A közösen fenntartott intézmények 2010. évi költségvetésével kapcsolatosan elmondta, hogy 
a normatíva csökkenés, a gyermek létszám csökkenése sajnos ilyen mértékű emelkedést vont 
maga után. Nem tévedés,  egy-egy gyermek ellátása a közös fenntartású intézményekben 100 
ezres nagyságrendet mutat. Más településeknél akik társulásban működtetik intézményüket 
ugyan ez a helyzet. A költségvetés „ide-oda tologatása” csak akadályozná az intézmények 
munkáját. 
Kérte a Körjegyző Asszony magyarázatát arra vonatkozóan, hogy mit takar a normatíva 
lemondása, annak Oroszi községre történő visszabontását nagyon nem szeretné. 
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Takács-Győri Marianna körjegyző: 
Elmondta, a 2009. évi normatíva igényléskor a napközi részére az ellátottak után több 
normatíva került igénylésre, mint a ténylegesen ellátottak száma.  A  különbözetről le kellett 
az Önkormányzatnak mondani és a többlet normatívát vissza kell fizetni. 
 
Dániel Ferenc polgármester: 
Elmondta, ez azt jelenti, hogy  a 2010. évi finanszírozáson felül még  230.000,-Ft körüli 
összeg terheli Oroszit. Ez  az önkormányzatok közötti elszámoláskor fog pontosan kiderülni. 
Kérte, hogy a jövőben az ellátotti  adatokra jobban figyeljenek oda. 
A Körjegyzőség költségvetéséről nem szeretne sokat beszélni, a köztisztviselők a legkisebb 
szorzóval vannak „jutalmazva”  az új adórendszer bevezetésével túlnyomó részük  kevesebb 
bért visz haza mint tavaly. 
 
Takács-Győri Marianna körjegyző: 
Elmondta, a Körjegyzőség költségvetése jóval kevesebb a 2009. évinél, „siralmas”. Most a 
köztisztviselők egyszeri kereset kiegészítést kaptak, így a bérek  most még nem egészen reális 
képet mutatnak, de ha beigazolódik, hogy a többség kevesebb bért kap a tavalyinál azt 
véleménye szerint valamilyen módon kompenzálni kell. Amikor minden drágul az nem lehet, 
hogy a bérek csökkenjenek, legalább a 2009. évi szinten kell maradniuk. 
 
Dániel Ferenc polgármester: 
Elmondta, más körjegyzőségeknél is tájékozódott a béren kívüli juttatásokról és ilyen 
alacsony szorzót sehol sem alkalmaznak. 
Bízik benne, hogy ezen  a későbbiekben változtatni tudnak. 
 
Szavazásra tette fel az előterjesztés szerint a közös fenntartású intézmények 2010. évi 
költségvetését. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal –ellenszavazat  és tartózkodás nélkül- az alábbi 
határozatot hozta: 
 

7/2010. (II.15.) határozat 
 

Oroszi község önkormányzatának képviselő-testülete a  közösen 
fenntartott intézményeinek 2010. évi költségvetését és 
finanszírozását az előterjesztésnek megfelelően az alábbiak 
szerint fogadja el: 
 - Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop,  
171.515.429 forint bevételi és kiadási összeg 
- Alapszolgáltatási Központ 30.314.415 forint bevételi és 
kiadási összeg 
- Noszlop-Oroszi-Doba községek Körjegyzősége: 30.173.001 
forint bevételi és kiadási összeg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
költségvetési rendelet-tervezetet ennek megfelelően terjessze a 
testület elé.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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2. Közösen  fenntartott Alapszolgáltatási Központ Társulási megállapodásának 

módosítása 
Előadó:  Dániel  Ferenc polgármester 

 
Az előterjesztés 1 példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Dániel Ferenc polgármester ismertette az előterjesztést. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Dániel Ferenc  polgármester szavazásra tette fel az előterjesztés elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül- az alábbi 
határozatot hozta: 
 

8/2010. (II.15.) határozat 
 
Oroszi község önkormányzatának képviselő-testülete a közösen 
fenntartott Alapszolgáltatási Központ társulási megállapodásának 
1. pontját módosítja az előterjesztésnek megfelelően. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodás 
módosítást, valamint a jelen módosítást is tartalmazó egységes 
szerkezetű társulási megállapodást írja alá. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2010. évi célok 

meghatározása 
Előadó: Takács-Győri Marianna körjegyző 

 
Az előterjesztés 1 példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Dánile Ferenc polgármester az írásos előterjesztéshez nem kívánt kiegészítést tenni, ezt 
jogszabály írja elő. Javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Dániel Ferenc polgármester szavazásra tette fel  az előterjesztés elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül- az alábbi 
határozatot hozta: 
 

9/2010. (II.15.) határozat 
 

Oroszi községek önkormányzatának képviselő-testülete az 
Noszlop és Doba község Önkormányzatával közösen fenntartott 
körjegyzőség köztisztviselőinek teljesítményértékelésének 
alapját képező célokat 2010. évre az alábbiak szerint határozza 
meg: 
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I. Átfogó célok (mely az önkormányzat egészének működtetésére 
vonatkoznak) 
 

 Humánus, jogszerű hivatal és intézményi rendszer 
működtetése  
 

 Intézmények közötti együttműködés folyamatos 
javítása, a társulásokból eredő feladatok ellátása, 
kiemelten a közoktatási társulást  

 
II. Funkcionális célok, mely célok az önkormányzat települést 
érintő tevékenységeinek ellátásával kapcsolatosak. 
 

 A település szennyvízcsatorna beruházás 
megvalósításában való aktív közreműködés. 

 A munkatervben foglalt testületi ülések előkészítése 
 A település lehetőségeihez képest a közcélú 

foglalkoztatás maximális kihasználása. 
 Pályázati lehetőségek folyamatos és körültekintő 

figyelése. 
 Sikeresen elnyert támogatások, pályázati pénzeszközök, 

támogatások lehívása, elszámolásának végrehajtása. 
 

 Az önkormányzat és intézményei gazdálkodásáról 
készült beszámolók határidőre történő elkészítése 

 Ügyintézési határidők betartása, figyelemmel a Ket. 
rendelkezéseire. 

 Jogszabályi változások folyamatos követése és 
alkalmazása. 

 Adófizetési morál javítása 
 Az önkormányzat kintlévőségeinek csökkentése. 
 Szociális ellátások szinten tartása 
 Szükséges a már meglévő ellátások szinten tartása, 

magas színvonalú ellátása 
 Elektronikus kapcsolattartás megismerése, alkalmazása 

Az önkormányzat honlapjának naprakész működtetése, 
figyelemmel az elektronikus információszabadságról 
szóló törvény rendelkezéseire. 

 
III.Eseti cél: 

 2010. évi országgyűlési képviselőválasztás, 
valamint a helyi önkormányzati képviselőválasztás 
előkészítése, sikeres és hatékony lebonyolítása 

 
4. Német Nemzetiségi általános Iskola és Óvoda  Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: Dániel Ferenc polgármester 
 

Az előterjesztés 1 példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 



 6 

 
Dániel Ferenc polgármester elmondta, az alapító okirat módosítását a szakfeladat módosítások 
teszik szükségessé. Ez jogszabályi kötelezettség végre kell hajtani. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Dániel Ferenc polgármester szavazásra tette fel  a módosításra tett javaslata elfogadását. 
 
Oroszi Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal –ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül- az alábbi határozatot hozta: 
 

10/2010. (II.15.) határozat 
 

Oroszi Önkormányzatának képviselő-testülete a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát módosító 
okiratot, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a módosító 
okiratot valamint az egységes szerkezetű okiratot írja alá. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
5. Körjegyzőség Alapító Okiratának Módosítása 

Előadó:  Dániel Ferenc polgármester 
 
Az előterjesztés 1 példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Dániel Ferenc polgármester elmondta, a Körjegyzőség alapító okiratának módosítását szintén 
a szakfeladat változások tették szükségessé. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Dániel Ferenc polgármester szavazásra tette fel  a módosításra tett javaslata elfogadását. 
 
Oroszi Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal –ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül- az alábbi határozatot hozta: 
 

11/2010. (II.15.) határozat 
 

Oroszi község Önkormányzatának képviselő-testülete a Noszlop-
Oroszi-Doba községek Körjegyzősége Alapító Okiratát módosító 
okiratot, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a módosító 
okiratot valamint az egységes szerkezetű okiratot írja alá. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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6. Önkormányzat 2010. évi költségvetése 
Előadó: Dániel Ferenc polgármester 

 
A rendelet-tervezet 1 példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Dániel Ferenc polgármester az írásos előterjesztés kiegészítéseként elmondta, hogy a 
mozgókönyvtári ellátásnál az Új Atlantisz Többcélú  Kistérségi Társulástól kapott támogatás 
terhére tervezve lett egy számítógép beszerzése. A támogatást fejlesztésre kapta az 
Önkormányzat, amennyiben annak felhasználásáról nem tud a következő évben elszámolni, 
úgy azt vissza kell fizetni.  
Kérte a Képviselőket tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Dániel Ferenc polgármester szavazásra tette fel az Önkormányzat 2010. évi költségvetési 
rendeletének előterjesztés szerinti elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül-  megalkotta az 
alábbi rendeletét: 
 

1/2010. (II.16.) rendelet 
 
Oroszi község önkormányzatának képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletét az 
előterjesztés szerint megalkotja. 
 
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a rendelet 
kihirdetéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:  körjegyző 
Határidő:  azonnal 

 
7. Iparűzési adóról szóló  rendelet megalkotása 

Előadó: Dániel Ferenc polgármester 
 
A rendelet-tervezet 1 példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Dániel Ferenc polgármester a rendelet-tervezet kiegészítéseként elmondta, hogy 2010. évtől 
az iparűzési adó beszedését az Adóhivatal végzi. 
Kérte a Képviselőket tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Dániel Ferenc polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül-  megalkotta az 
alábbi rendeletét: 
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2/2010. (II.16.) rendelet 
 
Oroszi község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi 
iparűzési adóról szóló rendeletét az előterjesztés szerint 
megalkotja.  
 
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a kiegészítésnek 
megfelelő rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:  körjegyző 
Határidő:  azonnal 

 
8. Szociális ellátások személyi térítési díjáról szóló 6/2005.(VI.22.) rendelet módosítása 

Előadó: Dániel Ferenc polgármester 
 
A rendelet-tervezet 1 példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Az írásos előterjesztéshez nem kívánt kiegészítést tenni, kérte a Képviselőket tegyék fel 
kérdéseiket, mondják el véleményüket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Dániel Ferenc polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül- megalkotta az 
alábbi rendeletét: 
 

3/2010. (II.16.) rendelet 
 
Oroszi község önkormányzatának képviselő-testülete a szociális 
ellátások személyi térítési díjáról szóló 2/2008. (II.15.) rendelettel 
módosított 6/2005. (VI.22.) rendeletét módosítja az 
előterjesztésnek megfelelően. 
 
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a rendelet 
kihirdetéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:  körjegyző 
Határidő:  azonnal 

 
9. Az Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. évi munkaterve 

Előadó: Dániel Ferenc polgármester 
 
A munkaterv 1 példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Dániel Ferenc polgármester az írásos előterjesztéshez  nem kívánt kiegészítést tenni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül- az alábbi 
határozatot hozta: 
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12/2010. (II.15.) határozat 
 
Oroszi község önkormányzatának képviselő-testülete 2009. évi 
munkatervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.  
 
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy munkatervét 
minden érintettel ismertesse. 
 
Felelős:  körjegyző 
Határidő:  2010. december 31. 
 

10. Oroszi Község Önkormányzat Közfoglalkoztatási Terve 
Előadó: Dániel Ferenc polgármester 

 
A közfoglalkoztatási terv 1 példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Dániel Ferenc polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat Közfoglalkoztatási terve 
elkészült, azt a  Munkaügyi Központ  véleményezte, elfogadásra javasolta. Sajnos  
térségünkben a munkanélküliek száma napról, napra nő, teljes foglalkoztatásukat az 
Önkormányzat felvállalni nem tudja. 
Kérte a Képviselőket  mondják el véleményüket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül- az alábbi 
határozatot hozta: 
 

13/2010. (II.15.) határozat 
 

Oroszi község önkormányzatának képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évre vonatkozó közfoglalkozatási tervét 
megtárgyalta és elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a  
közfoglalkoztatási tervet küldje meg a Magyar Államkincstárnak.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2010.december 31. 

 
11. Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság  beszámolója 

Előadó: Bizottság Elnöke 
 
A beszámoló 1 példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Jóna László a Bizottság elnöke ismertette az előterjesztést. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Dániel Ferenc szavazásra  tette fel az  Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság beszámolójának 
elfogadását. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül- az alábbi 
határozatot hozta: 
 

14/2010. (II.15.) határozat 
 

Oroszi község önkormányzatának képviselő-testülete az Ügyrendi 
és Ellenőrzési Bizottság beszámolóját az önkormányzat képviselők 
vagyonnyilatkozatára vonatkozóan elfogadja. 

 
12. Szakfeladat rend kiegészítése 

Előadó: Dániel Ferenc polgármester 
 
Az előterjesztés 1 példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Dániel Ferenc polgármester felkérte a Körjegyzőt ismertesse az előterjesztést. 
 
Takács-Győri Marianna körjegyző: 
Elmondta, hogy  a szakfeladat változás érinti  az  önkormányzatot is nemcsak intézményeit. A 
2010. évi szakfeladat rendjét ki kell egészíteni a január 1-től hatályos változásokkal. 
Ismertette az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv mellékletét is képezi, kérte a Képviselőket 
tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket. 
 
Dániel Ferenc polgármester: 
Elmondta, rengeteg a változás szinte átláthatatlan, hogy hogyan fog ez működni. Jogszabályi 
kötelezettség, a szakfeladat  „bontást „ végre kell hajtani. 
 
Szavazásra tette fel az előterjesztés elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül- az alábbi 
határozatot hozta: 
 

15/2010. (II.15.) határozat 
 

Oroszi község Önkormányzatának képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi szakfeladat rendjét az előterjesztés 
szerint kiegészíti. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
szakfeladat rend változást a törzskönyvi nyilvántartásban 
vezetesse át. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
13. Támogatás iránti kérelmek elbírálása 

Előadó: Dániel Ferenc polgármester 
 
Dániel Ferenc polgármester egyenként ismertette a támogatás iránti kérelmeket. 
 

- Rendőrkapitányság  támogatás iránti kérelme 
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Dániel  Ferenc polgármester ismertette az Ajkai Rendőrkapitányság Vezetőjének kérelmét, 
melyben a körzeti  megbízott részére gépjárműhasználat üzemanyagköltségeihez kér 
támogatást. A kérelmet támogatja és a körzeti megbízott gépjármű üzemanyagköltségeinek 
hozzájárulásaként 2010. évre  60.000,-Ft összegű támogatást javasolt , melyet havi  5.000,-
Ft/hó összegben javasolt folyósítani. 
Kérte a Képviselőket mondják el véleményüket, javaslatukat. 
 
Haász Jenő alpolgármester: 
Egyetértett a körzeti megbízott üzemanyag költségének támogatásával, de kérte, hogy a 
megállapodásban szerepeljen amennyiben nincs a településnek körzeti megbízottja, úgy a 
támogatás folyósítása  megszűnik. 
 
Dániel Ferenc polgármester: 
Egyetértett az alpolgármester kérésével. 
 
Szavazásra tette fel a  támogatás összegére, valamint a szerződésben foglaltakra tett javaslata 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül- az alábbi 
határozatot hozta: 
 

16/2010. (II.15.) határozat 
 

Oroszi község önkormányzatának képviselő-testülete a körzeti 
megbízott részére üzemanyagköltségéhez támogatást nyújt annak 
érdekében, hogy a településen a jelenleginél több alkalommal 
tudjon gépkocsival szolgálatot teljesíteni. 
A támogatás mértéke havi 5.000 Ft 12 hónapon át, összesen 
60.000 forint.  
 
A képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy ezt a 
támogatást kizárólag a körzeti megbízott részére és 
üzemanyagköltség felhasználására nyújtja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az erre 
vonatkozó megállapodást írja alá az összeg átutalásáról 
gondoskodjon. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  2010. március 31. 

 
- Katasztrófavédelem Ajkai Polgári Védelmi Kirendeltsége részére támogatás 

megállapítása 
 
Dániel Ferenc polgármester elmondta, minden évben támogatja az Önkormányzat a Polgári 
Védelmi Kirendeltség munkáját. 2010. évben a támogatás összegét 5.000,-Ft/év összegben 
javasolja megállapítani. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Dániel Ferenc polgármester szavazásra tette fel a támogatás összegére tett javaslata 
elfogadását. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül- az alábbi 
határozatot hozta: 
 

17/2010. (II.15.) határozat 
 
Oroszi község önkormányzatának képviselő-testülete 5.000 
forint egyszeri támogatást biztosít Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi 
Kirendeltség Ajka (Ajka, Liliom u. 10/B.) részére 2010. évi 
költségvetésében az átadott pénzeszközök terhére. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
erre vonatkozó megállapodást írja alá az összeg átutalásáról 
gondoskodjon. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  2009. március 31. 

 
- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság támogatás iránti kérelme 

 
Dániel Ferenc  polgármester elmondta, ugyancsak minden évben támogatja az önkormányzat 
a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság munkáját,  2010. évre a támogatás összegét 5.000,-
Ft-ban javasolta meghatározni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Dániel Ferenc polgármester szavazásra tette fel a támogatás összegére tett javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül- az alábbi 
határozatot hozta: 
 

18/2010. (II.15.) határozat 
 
Oroszi község önkormányzatának képviselő-testülete 5.000 forint 
egyszeri támogatást biztosít Tárkányi Károly Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóság (Ajka, Liliom u. 10/B.) részére  2010. 
évi költségvetésében az átadott pénzeszközök terhére. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az erre 
vonatkozó megállapodást írja alá az összeg átutalásáról 
gondoskodjon. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  2009. március 31. 

 
- Veszprém Megyei Mentőszervezet „04” Alapítvány támogatása 

 
Dániel Ferenc  polgármester a szervezet munkáját 5.000,-Ft/ év összeggel 
javasolta támogatni. 
Kérte a Képviselőket  mondják el véleményüket, javaslatukat. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt . 
 
Dániel Ferenc polgármester szavazásra tette fel a támogatás összegére tett javaslata 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül- az alábbi 
határozatot hozta: 
 

19/2010. (II.15.) határozat 
 
Noszlop község önkormányzatának képviselő-testülete 5.000 
forint egyszeri támogatást biztosít a Veszprém Megyei 
Mentőszervezet „04” Alapítvány  (8200 Veszprém, Almádi u. 
36.) részére  a 2010. évi költségvetésében az átadott 
pénzeszközök terhére. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az erre 
vonatkozó megállapodást írja alá az összeg átutalásáról 
gondoskodjon. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  2010. március 31. 

 
Tájékoztató: 
 
Dániel Ferenc polgármester  az alábbiakról tájékoztatta a Képviselő-
testületet: 

- Felülvizsgálatra került a járóbeteg szakellátási terület, változás 
nem történt, fogszabályozás szempontjából  Oroszi község a 
Veszprém Megyei Önkormányzat ellátási területéhez tartozik. 

- Dániel Ferenc  polgármester  elmondta,  Devecser Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete tárgyalta és elfogadta  a háziorvosi ügyelet 2010. évi 
költségvetését. Önkormányzatunk költségvetése tartalmazza  1100,-Ft/fő ügyeleti 
díjat. 

 
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.  

 
Több napirend nem lévén, Dániel Ferenc polgármester megköszönte a Képviselők munkáját,  
rövid szünet után zárt ülést  rendelt el , az ülést   17.00 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f.t. 
 
 

 
  Dániel Ferenc      Takács-Győri Marianna 
  polgármester        körjegyző 


