
Szám:           /2014.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Oroszi  Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 11-én 16 órai kezdettel
megtartott közmeghallgatásról.

Ülés helye: Művelődési Ház    Oroszi
 
Jelen vannak:     Dániel Ferenc      polgármester

      Jóna László            alpolgármester
      Bokor György, Jóna Zoltán,
      Samu József Andrásné    képviselők

     Rendes – Somlai Eszter  aljegyző
     Sarkadi Tiborné  jegyzőkönyvvezető

A rendőrkapitányság részéről:  Gerecs István devecseri rendőrőrs parancsnok helyettes
  

A közmeghallgatáson 27  fő jelent meg.

Dániel Ferenc  polgármester: Üdvözli a megjelenteket.  Megállapítja, hogy az 5 fő testületi
tagból  5  fő  megjelent,  az  ülés  határozatképes,  azt  megnyitja.  Javaslatot  tesz  az  ülés
napirendjére.  Javasolja  kiegészíteni  két  ponttal:  S.  Közös  Hivatal  hivatali  struktúra
változásáról  és  a  S.  Közös  Hivatal  2014.  éves  munkájáról  beszámoló  –val.  Ezek
előterjesztését  az  elmúlt  napokban  kézhez  kapta  a  testület.  Kéri,  hogy  aki  a  napirendi
pontokkal egyetért, kézfenntartással jelezze.
Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIREND:
1./ Tájékoztató a község közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Dániel Ferenc  polgármester
2./ Tájékoztatás az Önkormányzat 2014. évi munkájáról
Előterjesztő: Dániel Ferenc  polgármester
3./ Beszámoló a lakóhelyi környezet állapotáról
Előterjesztő: Dániel Ferenc  polgármester
4./ Belső ellenőri beszámoló
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester 
5./ Helyi rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester 
6./S. Közös Hivatal hivatali struktúra változásáról
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester 
7./S. Közös Hivatal 2014. éves munkájáról beszámoló
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester 
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N A P I R E N D   T Á R G Y A L Á S A 

1./ Tájékoztató a község közbiztonság helyzetéről
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester 

Dániel  Ferenc  polgármester:  Felkéri  Gerecs  István  rendőrőrs  parancsnok  helyettest  a
tájékoztató megtartására. 

Gerecs  István  rendőrőrs  parancsnok  helyettes: Tájékoztatást  nyújt  a  község
közbiztonságának helyzetéről. Felkéri a lakosságot, hogy bármilyen probléma esetén hívja a
körzeti megbízottat. Kéri a képviselő-testület illetve a lakosság kérdéseit, hozzászólásai 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Dániel  Ferenc  polgármester:  Javasolja  a  közbiztonság  helyzetéről  szóló  tájékoztató
tudomásul vételét.  

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

63/2014. (XII.11.) határozat

Oroszi Önkormányzat Képviselő- testülete  a
község közbiztonság helyzetéről szóló
tájékoztatást elfogadja.
( Tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete)
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: 2014. december 31.

2./ Beszámoló az önkormányzat 2014. évi munkájáról
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester

Dániel  Ferenc  polgármester: Tájékoztatja  a  képviselőket,  valamint  megjelenteket  az
önkormányzat 2014. évi munkájáról.  
Elmondja, hogy 2014. 15 367 e Ft bevételi és kiadási összeggel lett tervezve és ezt sikerült is
időarányosan  teljesíteni.  Az  önkormányzat  pályázatokon  és  állami  támogatásoknak
köszönhetően 420 e Ft-ot szociális tüzifára, 2950 e Ft-ot művelődési ház belső felújítására,,
200 e Ft-ot falunapi rendezvényre, 140 e Ft-ot felszerelés és egyéb bútorzat vásárlására, nyári
gyermekétkeztetésre kb. 100 e Ft-ot, 3890 e Ft-ot adósságrendezésre, a közösen fenntartott
intézmények finanszírozására kapott az önkormányzat. 2014. évben 12 embert foglalkoztatott
hosszabb-rövidebb  közfoglalkoztatásban,  ami  100  %-ban  támogatott.  Mindamellett,  hogy
drasztikusan  csökkentették  az  állami  finanszírozást,  vagyis  bevezették  a  feladatalapú
támogatást, még így is sikerült megtakarításokat elérni. az önkormányzat elsődleges céljuk az
önkormányzat  vagyonának  megőrzése,  gyarapítása,  pályázatokon  való  részvétel.
Lehetőségekhez mérten a lakosság életminőségének javítása. 2015-től a községben újra indul
a házi segítségnyújtás. 
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Tájékoztatja  a  megjelenteket,  hogy Oroszi  Önkormányzata  2015. január  1-től  a  Devecseri
Járáshoz csatlakozik.  

Wirsing Károlyné: A községben nem megoldott a bolt kérdése. Kérdezi, hogy nem lehet-e,
hogy mozgóárusok áruljanak a községben.

Dániel  Ferenc  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  község  élelmiszerrel  való  ellátása  okoz
gondot. Sajnos a mozgóárusok nem jelentkeznek a községben, lett  volna Veszprémből,  de
hűtőpult hiánya, ész az üzemanyagköltség miatt nem jönnek.

Szabó  István: Az  Avar  Ajka  szemétszállító  cég  még  mindig  küldi  a  befizetésre  váró
csekkeket, mikor megbeszélték, hogy a nem kért és nem kitett kukák után nem kell fizetni.
Azt ígérte a polgármester úr, hogy ezt lerendezi. Már behajtással fenyegetőzik a cég. Most ez
el lett intézve, vagy járjon utána önmaga, mert két eljárást nem akar indítani?

Dániel Ferenc polgármester:  Valóban el  lett  kezdve az ügy,  emlékeznek rá,  hogy a cég
képviselőivel ebben a helységben folyt a beszélgetés a lakosság bevonásával. Még a noszlopi
körjegyzőség  idején  ügyvéd  is  került  megbízásra,  hogy  ezt  bonyolítsa.  A  cég  egyoldalú
szerződésmosósítást  végzett,  mely  szerint  kéthetente  helyett  hetente  ürítik  a  kukát,  ez  az
önkormányzat tudta és beleegyezésük nélkül lett végrehajtva, de a községben ezt senki sem
igényli. Arra az időszakra kiszámlázott ürítési díjakról van szó, utána néz ,hogy áll az akkor
felfogadott ügyvédnél az ügy, mert való igaz, hogy eljárást lezáró értesítést nem kapott ő sem.

Több kérdés, hozzászólás nem történt.

Dániel  Ferenc  polgármester:  Javasolja  az  önkormányzat  2014.  évi  munkájáról  szóló
tájékoztató elfogadását. Aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze.
 
Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - meghozta az alábbi határozatot:

64/2014. (XII.11.) határozat

Oroszi Önkormányzat Képviselő- testülete  az
Önkormányzat  2014.  évi  munkájáról  szóló
tájékoztatást elfogadja.
(Tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete.)
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: 2014. december 31.

3./ Beszámoló a lakóhelyi környezet állapotáról
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester

Dániel Ferenc polgármester: Felolvassa a környezet állapotáról szóló beszámolót.  Kérdezi,
hogy a környezetvédelmi beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, illetve szóljanak hozzá.

Kérdés, hozzászólás nem történt.

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

3



65/2014. (XII.11.) határozat

Oroszi  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  lakóhelyi  környezet  állapotáról
szóló 2014. évi beszámolót elfogadja.
( Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete)
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: 2014. december 31.

4./ Belső ellenőri beszámolója
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester

Dániel Ferenc polgármester: Ismerteti a belső ellenőrzési jelentést. Javasolja a beszámoló
elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

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

66 /2014. (XII.11.) határozat

Oroszi  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete a belső ellenőrzési jelentést elfogadja.
(A jelentés a jegyzőkönyv melléklete.)
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: 2014. december 31.

5./ Helyi rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester 

Dániel  Ferenc  polgármester: Ismerteti,  hogy  az  elmúlt  ülések  egyikén  a  testület  által
megszavazott a folyékony szennyvíz összegyűjtésére alkotandó rendelet meghozatalában 30
napos határidő hosszabbítást  kért,  mely 14.-én lejár,  ezért  ismételten meg kell  azt  kérni a
Kormányhivataltól. Javasolja az újabb határidő hosszabbítás megkérését.

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

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

67/2014. (XII. 11.) 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
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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.december  14.

6./S. Közös Hivatal hivatali struktúra változásáról
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester 

Dániel  Ferenc  polgármester: Ismerteti  az  előterjesztést.  Javasolja  a  határozat  tervezetek
meghozatalát, mivel ez már úgysem fogja érinteni az önkormányzatot.

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

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

68/2014. (XII. 11.) határozat

1.  Oroszi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
Nagyalásony  ,  Vid  ,  Vecse  és  Dabrony  községek  döntését
tudomásul veszi, miszerint 2015.01.01. napjával a Somlóvásárhelyi
Közös Önkormányzati Hivatalból kiválik.
2. Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy  a  Somlóvásárhelyi  Közös  Önkormányzati  Hivatal
megállapodásának módosítását, és egységes szerkezetét elfogadja.
3.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
megállapodás módosítás és annak egységes szerkezetű aláírására.
4.  Oroszi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  kiköti,
hogy  csak  abban  az  esetben  kerül  aláírásra  a  megállapodás
módosítása, ha a kiválni szándékozó testületek és az őt befogadó
szervezet  közötti  megállapodásban  rögzítésre  kerül,  hogy  a
Somlóvásárhelyi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Nagyalásonyi
Kirendeltségén,  helyben  dolgozó  6  fő  köztisztviselő
továbbfoglalkoztatását vállalja.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátásához
tartozó  önkormányzatok  polgármestereit,  és  a  Veszprém Megyei
Kormányhivatalt írásban tájékoztassa.
(A megállapodás  módosítása,  és  egységes  szerkezete  a  határozat
mellékletét képezi.)
Felelős:  Dániel Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Oroszi  Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:   
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69/2014. (XII. 11.) határozat
 

1. Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy  a  Somlóvásárhelyi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Alapító
Okiratának módosítását, és egységes szerkezetét elfogadja.
2.  A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  Alapító
Okirat módosítás és annak egységes szerkezetű aláírására.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátásához
tartozó önkormányzatok polgármestereit írásban tájékoztassa.
(A Alapító Okirat módosítása, és egységes szerkezete a határozat
mellékletét képezi.)
 Felelős: Dániel Ferenc polgármester
 Határidő: azonnal

7./S. Közös Hivatal 2014. éves munkájáról beszámoló
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester 

Dániel Ferenc polgármester: Ismerteti, hogy a december 01. napi közös testületi ülésen nem
tudtak  részt  venni,  ezért  annak  napirendjét  el  kell  fogadniuk,  vagyis  az  előterjesztésben
megküldött beszámolót.

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

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

70/2014. (XII. 11.) határozat

Oroszi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
Somlóvásárhelyi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2014.
éves munkájáról szóló beszámolót elfogadja. A beszámoló
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Szlottáné Turi Edina jegyző
 Határidő: azonnal

Dániel  Ferenc  polgármester  mindenkinek  megköszöni  a  részvételt,  a  képviselő-testület
nyilvános ülését 17 óra 10 perckor berekesztette.

K.m.f.

Dániel Ferenc                  Rendes – Somlai Eszter
  polgármester                                                           aljegyző

Szlottáné Turi Edina
jegyző
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