
J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 12.-én 

15.00 órai kezdettel a Községházán megtartott, soron következő nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Szabad Józsefné polgármester, Mikola Miklós Krisztián alpolgármester, 

Farkas László, Papp Attila és Stróbel Róbert képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti 

meghívottak közül Orsós János a Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja, valamint dr. Varga 

Katalin jegyző. 

 

Szabad Józsefné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 

minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  

 

Az írásos napirendi javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a testület a következő napirendeket tárgyalja: 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2020. (II. 12.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tisztségviselői 

tevékenységről. 

Előadó: Szabad Józsefné polgármester 

 

2./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Szabad Józsefné polgármester 

 

3./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 

Előadó: Szabad Józsefné polgármester 

 

4./ A jegyző beszámolója a 2019. évi adóztatásról. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

5./ Az önkormányzat Cafetéria-szabályzatának módosítása. 

Előadó. dr. Varga Katalin jegyző 

 

6./ A 2020. évi polgármesteri szabadság ütemezésének jóváhagyása. 

Előadó: Stróbel Róbert bizottsági elnök 

 

7./ Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 

Előadó: Szabad Józsefné polgármester 

 

8./ Beszámoló a 2019. évi temetői bevételek és kiadások alakulásáról. 

Előadó: Szabad Józsefné polgármester 

 

9./ Egyéb ügyek. 

 

 



1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tisztségviselői 

tevékenységről. 

Előadó: Szabad Józsefné polgármester 

 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról: 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza. 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2020. (II. 12.) 

önkormányzati határozata a lejárt határidejű határozatokról. 

 

A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentést a további jelentési kötelezettség egyidejű 

megszüntetésével elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szabad Józsefné polgármester 

 

 

b) Két ülés közti tevékenység: 

 

A polgármester beszámol az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről. Elmondja, hogy a 

posta mögötti épület ügyében az ügyvéd által megfogalmazott levél elküldésre került, a 

levélben leírja, hogy nem jogos az elbírtoklásra hivatkozás. Tájékoztatja a megjelenteket, 

hogy a számítógépes tanfolyam negyedik része még február hónapban elindul. Elmondja, 

hogy már működik az önkormányzat facebook oldala is, illetve elindult a gyógyszerek 

kiváltásának programja is. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Eötvös utcában lévő kátyút 

lefényképezték és elküldték a szennyvíztársulatnak, a garanciális javítás érdekében. 

Elmondja, hogy rendeltek zúzott követ és leszórták a Pápa utcát és a Dobó utcát is. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a MÁV Zrt.-nek elküldték a peron megépítésére 

vonatkozó igényről szóló levelet. Elmondja, hogy a mai napon érkezett rá válasz, mely szerint 

Ötvöskónyi településen is terveznek a jövőben peron építését, bár leírják, hogy országosan 

169 felújításra váró peron van. 

Tájékoztatást ad arról, hogy a kórház kert hasznosításával kapcsolatban jövő héten szerdán 

lesz bejárás és megbeszélés, a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselőjével. 

Elmondja, hogy egy telefonbeszélgetés alkalmával kiderült, hogy a jelenlegi karbantartó 

200.000 Ft összeget kap hektáronként, a terület gondozásáért, de 2017-ig 500.000 Ft volt a 

karbantartási díj.  

Tájékoztatást ad arról, hogy február 11-én Segesden települési tanácskozáson vett részt, a 

szociális hálózattal kapcsolatban. Véleménye szerint a településen a problémák csak és 

kizárólag gyakori családlátogatással oldhatók meg.  

 

 

 

 



Stróbel Róbert képviselő 

 

Elmondja, hogy a jövőben a lakosok tűzifához jutása is problémás lesz, mivel szűkül a 

faszedés lehetősége. Kiemeli, hogy már a Sefag Zrt. is daráltatja a fát.  

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a „Nagytanárokban” eltűnt egy jelzőtábla, amely az 

omlásveszélyre és a löszfal bontásának tilalmára utalt. Véleménye szerint a táblát pótolni 

kellene az önkormányzatnak. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester javasolja a beszámoló elfogadását. 

 

Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza. 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2020. (II. 12.) 

önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről. 

 

A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szabad Józsefné polgármester 

 

 

2./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Szabad Józsefné polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Szabad Józsefné polgármester elmondja, hogy a testület által hozott döntések kerültek 

bedolgozásra a 2019. évi költségvetésbe. Felkéri Stróbel Róbert bizottsági elnököt, hogy 

tolmácsolja a bizottság véleményét. 

 

Stróbel Róbert a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

 

A bizottság az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását megtárgyalta és az 

előterjesztés szerint elfogadásra javasolja.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását szavazásra bocsátja. 

 

A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 

meg. 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről  

szóló 4/2019.(III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról 



3./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 

Előadó: Szabad Józsefné polgármester  

 

Kiegészítés nincs. 

 

A polgármester felkéri Stróbel Róbert bizottsági elnököt, hogy tolmácsolja a Pénzügyi és 

Szociális Bizottság véleményét. 

 

Stróbel Róbert a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

 

Bizottsága az önkormányzat 2020. évi költségvetésének anyagát megtárgyalta és az 

előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

 

A polgármester a beterjesztett költségvetést szavazásra bocsátja, melyet a testület 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2020. (II. 12.) 

önkormányzati határozata az önkormányzat 2020. évi költségvetésről. 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. 

évi költségvetését az előterjesztés szerint elfogadja, és azt a második fordulós 

tárgyalásra változtatás nélkül alkalmasnak tartja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Szabad Józsefné polgármester 

 

 

4./ A jegyző beszámolója a 2019. évi adóztatásról. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja. Javaslatát 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő 

határozatot hozza. 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2020. (II. 12.) 

önkormányzati határozata az adóztatásról szóló beszámolóról. 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati 

adóztatásról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Szabad Józsefné polgármester 

 

 

5./ Az önkormányzat Cafetéria-szabályzatának módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 



Kiegészítés: 

 

Dr. Varga Katalin szóban is ismerteti a szabályzattal kapcsolatos tudnivalókat. Elmondja, 

hogy a 2020-as évre vonatkozóan kellett aktualizálni a szabályzatot a 

jogszabályváltozásoknak megfelelően. Kiemeli, hogy a költségvetési szerveknél dolgozók 

kizárólag egy elemet, a SZÉP-kártyát választhatják béren kívüli juttatásként. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a szabályzat módosítását szavazásra bocsátja. 

 

A szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2020. (II. 12.) 

önkormányzati határozata a cafetéria szabályzat módosításáról.   

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a cafetéria-szabályzat 

módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Szabad Józsefné polgármester 

 

Stróbel Róbert bizottsági elnök 

 

Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és indítványozza, hogy a polgármesteri cafetéria-

juttatást a képviselő-testület évi bruttó 200.000 Ft összegben állapítsa meg.  

 

A polgármester bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt a cafetériára vonatkozó 

szavazásban nem vesz részt. A kizárására vonatkozó javaslatot igen szavazat nélkül, 4 nem 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett elutasítva a testület a következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (II. 12.) 

önkormányzati határozata a polgármester kizárása ügyében. 

 

A képviselő-testület a 2020. évi polgármesteri cafetéria összegének meghatározásából a 

polgármester kizárására vonatkozó javaslatot elutasítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Szabad Józsefné polgármester 

 

A polgármesteri cafetériára vonatkozó javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 

1 tartózkodás mellett elfogadva a testület a következők szerint határoz: 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2020. (II. 12.) 

önkormányzati határozata a 2020. évi polgármesteri cafetériáról.  

 

1./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabad Józsefné 

polgármester 2020. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket is magában foglaló 

bruttó összegét 200.000 Ft összegben állapítja meg. 



2./ A képviselő-testület a polgármesterre az önkormányzatra vonatkozó Cafetéria 

szabályzatot rendeli alkalmazni. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Stróbel Róbert bizottsági elnök 

 

 

6./ A 2020. évi polgármesteri szabadság ütemezésének jóváhagyása. 

Előadó: Stróbel Róbert bizottsági elnök  

 

Kiegészítés: 

 

Stróbel Róbert a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

 

Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a polgármesterrel egyeztetve javasolja a 2020. évi 

szabadságolási ütemterv jóváhagyását.  

 

A polgármester jelzi érintettségét, a bizottsági elnök javasolja, hogy ne zárják ki a 

döntéshozatalból. 

 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 

elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2020. (II. 12.) 

önkormányzati határozata a polgármester kizárása ügyében. 

 

A képviselő-testület Szabad Józsefné polgármestert a személyét érintő ügyben a 

döntéshozatalból nem zárja ki. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Stróbel Róbert bizottsági elnök 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 

elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2020. (II. 12.) 

önkormányzati határozata a polgármesteri szabadság kiadásáról.  

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabad Józsefné 

polgármester 2020. évi szabadságának kiadását a polgármesterrel történt egyeztetés 

alapján az alábbi szabadságolási ütemterv szerint jóváhagyja. 

 

 2020. évi alapszabadság: 25 nap 

 2020. évi pótszabadság: 14 nap 

 2019. évben ki nem vett:  5 nap 

 

 2020. évi szabadság összesen:        44 nap 

 



 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Terv  5 3 3 5 5 10 2 3 2 1 5 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Stróbel Róbert bizottsági elnök 

 

 

7./ Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 

Előadó: Szabad Józsefné polgármester 

 

Kiegészítés, kérdés nincs. 

 

Hozzászólás nincs. 

 

Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2020. (II. 12.) 

önkormányzati határozata az óvodai beíratás és a nyári zárva tartás időpontjáról.   

     

1./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) és (2) bekezdése 

alapján az óvodai beíratás időpontját a következők szerint állapítja meg: 

 

• 2020. április 21. – 2020. április 22.  900 – 1600 óráig. 

 

2./ A beiratkozás helye az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda székhelye: Ötvöskónyi, Fő 

utca 50. 

 

3./ A képviselő-testület a nyári zárva tartás időpontját 2020. június 29. és július 24. 

között határozza meg. 

 

4./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert és az intézményvezető helyettest, hogy 

az óvodai beíratás időpontjának közzétételéről a helyben szokásos módon 

gondoskodjon. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős: Szabad Józsefné polgármester és Derzsó Zsuzsanna intézményvezető  

 

 

8./ Beszámoló a 2019. évi temetői bevételek és kiadások alakulásáról. 

Előadó: Szabad Józsefné polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 



A polgármester javasolja a temetői bevételek és kiadások alakulásáról szóló beszámoló 

elfogadását. 

 

A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következők szerint határoz: 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2020. (II. 12.) 

önkormányzati határozata temetői beszámoló elfogadásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei 

Temetkezési Szolgáltató Kft. 2019. évi temetői tevékenységre vonatkozó beszámolóját 

jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Szabad Józsefné polgármester 

 

 

9./ Egyéb ügyek. 

 

a) Veszélyes fák kivágása: 

 

Szabad Józsefné polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a veszélyes fák kivágására 

kettő szóbeli és egy írásos ajánlat érkezett. Elmondja, hogy a négy fa kivágására a 

legkedvezőbb ajánlatot Furján Gábor adta, aki emelőkosaras megoldással 110.000 Ft 

összegért vállalná a fakivágást. Elmondja, hogy szóbeli ajánlatot adott Szakonyi Péter 

vállalkozó, aki 180.000 forintért vállalná a négy fa kivágását, az E.ON munkatársa pedig 

360.000 forintos ajánlatot adott. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ajánlat kérése óta több 

veszélyesnek minősülő fát is „találtak” a településen, így az óvodában szükség lenne egy nagy 

fáról több ág levágására, a temetőben lévő nagy fenyőfa ágainak levágására, illetve szintén a 

temetőben kettő tuja kivágására, de felmerült az önkormányzat udvarán lévő nagy fenyőfa 

kivágása is. Véleménye szerint még ezekkel a munkákkal ki kellene egészíttetni Furján Gábor 

ajánlatát. Javasolja, hogy a plusz munkákkal együtt a testület biztosítson 160.000 Ft összeget 

a veszélyes fák kivágására. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja, melyet a testület 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2020. (II. 12.) 

önkormányzati határozata veszélyes fák kivágásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a településen veszélyesnek minősül valamennyi fa kivágására 

vonatkozóan ajánlatkérésre, a veszélyes fák kivágására 160.000 Ft összeget biztosít, a 

tartalék terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Szabad Józsefné polgármester 

 



b) Kültéri toalettekhez jutás feltételei: 

 

Szabad Józsefné polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy 2019. év végén a szociális 

kiadások terhére az önkormányzat kültéri toaletteket vásárolt. Elmondja, hogy egyeztetett a 

családgondozóval, és a toalettekhez jutás feltételéül határozták meg a legalább 10x4 méteres 

konyhakert meglétét, a rendezett udvart, a családgondozóval való együttműködést, valamint a 

gyermek-toalett (bili) meglétét. Kiemeli, hogy amennyiben nem tartják be a feltételeket, akkor 

az adott család a toalett bekerülési költségével felel, a kiadástól számított 5 évig. 

Javasolja a feltételek meghatározását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja, melyet a testület 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2020. (II. 12.) 

önkormányzati határozata feltételek meghatározásáról. 

 

1./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kültéri toalettekhez 

jutás felételeit, az alábbiak szerint rögzíti: 

 a) legalább 10x4 méteres konyhakert megléte, 

 b) rendezett udvar, 

 c) családsegítő szolgálattal való együttműködés, 

 d) a családban élő gyermekek számára gyermek-toalett (bili) megléte, 

 e) a kültéri toalett folyamatos karbantartása. 

 

2./ A képviselő-testület úgy határoz, hogy a kültéri toalett átadás-átvételi 

dokumentumának aláírásával, az átvevő vállalja, hogy amennyiben a feltételeket nem 

tartja be, 5 éven belül a toalett bekerülési költségével felel. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Szabad Józsefné polgármester 

 

 

c) A Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületének támogatási kérelme: 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Vakok és Gyengénlátók Somogy 

Megyei Egyesülete támogatást kért a programjai megvalósításához. A polgármester 10.000 Ft 

összegű támogatást biztosítását javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2020. (II. 12.) 

önkormányzati határozata egyesület támogatásáról. 

 

 

 



1./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson 

kívüli forrás átvételére és átadásra vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (XII. 10.) 

önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 3. § (1) 

bekezdése alapján a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete részére 10.000 

Ft összegű támogatást biztosít. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati rendelet 4. § 

(2) bekezdés szerinti megállapodás megkötésére és aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Szabad Józsefné polgármester 

 

 

d) A Somogy Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete Nagyatádi Csoportjának 

támogatási kérelme: 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Somogy Megyei 

Mozgáskorlátozottak Egyesületének Nagyatádi Csoportja támogatást kért a programjai 

megvalósításához. A polgármester 10.000 Ft összegű támogatást biztosítását javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2020. (II. 12.) 

önkormányzati határozata egyesület támogatásáról. 

 

1./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson 

kívüli forrás átvételére és átadásra vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (XII. 10.) 

önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 3. § (1) 

bekezdése alapján a Somogy Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesületének Nagyatádi 

Csoportja részére 10.000 Ft összegű támogatást biztosít. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati rendelet 4. § 

(2) bekezdés szerinti megállapodás megkötésére és aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Szabad Józsefné polgármester 

 

 

e) A polgármester társulási tanácsba való képviseletére vonatkozó döntések 

visszavonása: 

 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy a testület az alakuló ülésen 

döntést hozott a polgármester társulási tanácsba történő képviseletéről. Elmondja, hogy a 

döntés szerint a polgármestert, akadályoztatása esetén az alpolgármester, az alpolgármester 

akadályoztatása esetén pedig Stróbel Róbert képviselő képviseli a társulási tanácsban. 

Kiemeli, hogy Nagyatádi Város Jegyzője jelezte, hogy a döntések nem felelnek meg, mivel 

kizárólag a helyettesítésre vonatkozóan állapítanak meg szabályokat.  



Kéri az alakuló ülésen hozott döntések visszavonását, és a helyes döntés meghozatalát, mely 

szerint elsődlegesen a polgármester vesz részt a társulási tanácsban. 

 

Szabad Józsefné polgármester javasolja a 177/2019. (X. 28.), a 178/2019. (X. 28.), a 

180/2019. (XI. 8.) és a 181/2019. (XI. 8.) önkormányzati határozatok visszavonását. 

Javasolja, hogy a testület állapítsa meg, hogy alapesetben a polgármester, annak 

akadályoztatása esetén pedig az alpolgármester képviseli a települést a társulási tanácsban. 

 

A polgármester elsőként javasolja a delegálásra vonatkozó korábbi döntések visszavonását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a polgármester szavazásra bocsátja, amelyet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2020. (II. 12.) 

önkormányzati határozata döntések visszavonásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fogalmazási hiba miatt, az 

alakuló ülésen hozott 177/2019. (X. 28.) és a 178/2019. (X. 28.), valamint az azt 

követő soron kívüli ülésen hozott 180/2019. (XI. 8.) és a 181/2019. (XI. 8.)   

önkormányzati határozatokat visszavonja. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős: Szabad Józsefné polgármester 

 

A döntés meghozatalát követően az alpolgármester javasolja a Rinyamenti Többcélú 

Kistérségi Önkormányzati Társulás, a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás, a Mecsek 

Dráva Önkormányzati Társulás, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat Munka- és 

Tűzvédelmi Társulás társulási tanácsába delegálni Szabad Józsefné polgármestert. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az alpolgármester kéri, hogy kézfeltartással jelezze, aki egyetért azzal, hogy a Rinyamenti 

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás, a 

Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat Munka- 

és Tűzvédelmi Társulás társulási tanácsába Szabad Józsefné polgármestert delegálják. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 
 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2020. (II. 12.) 

önkormányzati határozata társulási tanácsba való képviseletről. 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Rinyamenti Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, a Nagyatádi Regionális 

Szennyvíztársulás, a Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás, valamint a Somogy 

Megyei Önkormányzat Munka- és Tűzvédelmi Társulás társulási tanácsába Szabad 

Józsefné polgármestert delegálja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Szabad Józsefné polgármester 



Szabad Józsefné polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy arról is döntést kell hozni, 

hogy ha a delegált tag nem tud részt venni a társulási tanács ülésén, akkor ki fogja 

helyettesíteni. 

 

Javasolja, hogy a Rinyamenti Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, a Nagyatádi 

Regionális Szennyvíztársulás, a Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás, valamint a Somogy 

Megyei Önkormányzat Munka- és Tűzvédelmi Társulás társulási tanácsába delegált 

polgármester akadályoztatása esetén Mikola Miklós Krisztián alpolgármester vegyen részt a 

társulási tanács ülésén. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Mivel hozzászólás nem volt a javaslatot szavazásra bocsátja. Kéri, hogy kézfeltartással 

jelezze, aki egyetért azzal, hogy a Rinyamenti Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, a 

Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás, a Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás, valamint 

a Somogy Megyei Önkormányzat Munka- és Tűzvédelmi Társulás társulási delegált 

polgármester akadályoztatása esetén Mikola Miklós Krisztián vegyen részt a társulási tanács 

ülésén. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2020. (II. 12.) 

önkormányzati határozata a polgármester társulásban történő helyettesítéséről. 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rinyamenti Többcélú 

Kistérségi Önkormányzati Társulás, a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás, a 

Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat 

Munka- és Tűzvédelmi Társulás társulási tanácsába delegált Szabad Józsefné 

polgármester akadályoztatása esetén Mikola Miklós Krisztián alpolgármester vegyen 

részt a társulási tanács ülésén.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Szabad Józsefné polgármester 

 

 

 

Mivel több hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést az ülést 

berekeszti. 

 

Kmf. 

 

 

Szabad Józsefné      dr. Varga Katalin 

 polgármester                jegyző 

 


