
J e g y z ő k ö n y v

Készült:  Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 7.-én 
17 órai kezdettel, a Községházán (Ötvöskónyi, Fő utca 51.) megtartott üléséről.

Jelen vannak: Pusztai László polgármester, Farkas László, Szabó Istvánné, Maróti János és 
Mikola Miklós Krisztián képviselők, valamint Veszner József címzetes főjegyző. 

Pusztai  László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 
minden tagja  jelen van, a  határozatképes  ülést  megnyitja.  Az írásos napirendi  javaslatot  a 
testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

Ötvöskónyi  Község  Önkormányzata  Képvisel  ő  -testületének    109/2011.  (XI.7.)   
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről.  

Napirendi pontok:

1. Az NKI Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Pusztai László polgármester

2. Az önkormányzat belső ellenőrzési tervének elfogadása.
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző

3. Egyebek.

1./ Az NKI Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Pusztai László polgármester

Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs.

A polgármester az Alapító Okirat módosításának elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra 
bocsátja,  amelyet  a  testület  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül 
elfogadva a következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi  Község  Önkormányzata  Képvisel  ő  -testületének    110/2011.  (XI.7.)   
önkormányzati határozata az NKI Alapító Okiratának módosításáról. 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyatádi Óvoda, 
Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítását a mellékelt módosító okirat 
szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Pusztai László polgármester



2./ Az Önkormányzat belső ellenőrzési tervének elfogadása.
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző

Kiegészítés nincs.
Kérdések:

Farkas László képviselő kérdésére válaszolva a körjegyző elmondja, hogy amennyiben a civil 
szervezetnek nem felhasználási cél megjelölésével állapított meg támogatást a testület, úgy az  
alapszabálynak megfelelő felhasználás kérhető számon.

Hozzászólás nincs.

A polgármester a terv elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja, a testület azt  5 
igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot 
hozza: 

Ötvöskónyi  Község  Önkormányzata  Képvisel  ő  -testületének    111/2011.  (XI.7.)   
önkormányzati határozata a belső ellenőrzésről. 

A képviselő-testület a 2012. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztés szerint 
elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Pusztai László polgármester

3./ Egyebek.

1. Szilárd hulladékkal kapcsolatos döntés felülvizsgálata.  

A polgármester  emlékeztet  az  előző  ülésen  hozott  testületi  állásfoglalásra,  mellyel  úgy 
határoztak, hogy 2012-ben az önkormányzat nem tudja átvállalni a lakossági szemétszállítási 
díjakat. Az ülést követően ismételten tárgyalt a közszolgáltató képviselőjével és tisztázódott, 
hogy az előzetesen kalkulált 15 ezer forint ingatlanonkénti éves költséggel szemben 25 ezer 
forint  körül  alakulna az éves díj.  Meglátása  szerint az ingatlantulajdonosok jelentős része 
képtelen lenne megfizetni a szolgáltatási  díjat,  ezért  inkább a kommunális adó emelésével 
tartaná célszerűnek ellensúlyozni a hírek szerint 10 – 30 %-ban emelkedő költségeket. A díj 
áthárítását azért is aggályosnak tartja, mert nemfizetés esetén annak beszedését adók módjára 
nekik  kellene biztosítani,  illetve  a behajthatatlan tartozások megnövelnék a következő évi 
költségeket. Tudatja, hogy a díj lakosság által történő megfizetésekor a szolgáltató minden 
ingatlantulajdonossal  szerződést  köt,  abban kerülnek  rögzítésre  a  feleket  megillető  jogok, 
kötelezettségek.  Tájékoztat  arról,  hogy  2019-ben  lejár  szerződésük  van  érvényben  a 
szolgáltatóval.  Javaslatát  megfontolásra  ajánlja  képviselő  társainak.  Véleménye  szerint  a 
lakóingatlanok után 15.000 Ft-ban, a présházak után 7.500 Ft-ban lehetne megállapítani a 
magánszemélyek kommunális adóját.

Kérdés nincs.

Hozzászólások:



Farkas László képviselő

Nem érti a szolgáltató logikáját a díjképzéssel kapcsolatban.

Mikola Miklós Krisztián képviselő
A díjak mérséklése  érdekében szükségesnek tartaná  a  kistérségi  szintű összefogást,  közös 
fellépést.  Figyelmeztet  rá,  hogy  azért  választották  őket,  hogy  képviseljék  a  lakosságot, 
azonban a tervezett adóemelés szembeállítja őket az emberekkel.

A napirend ezen részben döntés nem születik.

2. START munkaprogram.  

A  polgármester  tájékoztatja  a  képviselőket  a  START  munkaprogram  projektjeiről,  a 
kapcsolódási  lehetőségekről.  Kéri,  hogy  a  testület  értsen  egyet  azzal,  hogy  támogatási 
kérelmet nyújtsanak be a mezőgazdasági földutak karbantartására, beleértve a zártkerti utakat 
is. Indokoltnak tartja a támogatási kérelem benyújtását a belterületi vízelvezetésre illetve téli 
foglalkoztatásra is. Emlékeztet  arra, hogy a 0192 hrsz-ú földút kimérettetéséről határoztak, 
azonban  azt  szükségtelennek  tartja,  mivel  a  kétoldali  útárok  egyértelműen  jelzi  az  út 
szélességét. Az útárkok folyamatos karbantartását fontosnak tartja, e területen jelentős számú 
foglalkoztatással  számolnak.  A kazánprogramot  nem  tartja  aktuálisnak,  mivel  a  korábbi 
években fatüzelésre  álltak  át.  A mezőgazdasági  program elhagyását  azzal  indokolja,  hogy 
nincs saját üzemeltetésű konyhájuk, ahol a megtermelt kertészeti árut fel tudnák használni. A 
Kónyi  utcai  2,9  ha  területű  mezőgazdasági  ingatlannal  kapcsolatban  elmondja,  hogy  arra 
vételi  szándékot  jeleztek  és  amennyiben  a  testület  az  értékesítéséről  dönt,  azt  a 
vagyonrendeletükkel  összhangban  kell  megtenniük.  Kéri,  hogy  a  testület  határozza  el  a 
START  munkaprogramban  való  részvételt  az  ismertetett,  a  jegyzőkönyv  mellékleteként 
részletezett  projektek  indításával,  hatalmazza  fel  a  támogatási  kérelem  november  15.-ig 
történő benyújtására.

A  javaslatot  szavazásra  bocsátja,  a  testület  azt  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi  Község  Önkormányzata  Képvisel  ő  -testületének    112/2011.  (XI.7.)   
önkormányzati határozata a START munkaprogramról. 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza részvételét a 
START  munkaprogramban,  támogatást  kérve  a  téli  foglalkoztatásra,  a 
belvízelvezetésre  és  a  mezőgazdasági  földutak  karbantartására  a  jegyzőkönyv 
mellékletét  képező  támogatási  kérelemben  részletezett  létszámmal  és  költséggel. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem határidőre történő benyújtására.

Határidő: 2011. november 15.
Felelős: Pusztai László polgármester

A ravatalozó felújítása kapcsán elmondja, hogy szociális helyiségekkel nem lehetett bővíteni 
az épületet, mivel arra a pályázat nem biztosított lehetőséget.



Beszámol  arról,  hogy  tart  a  fokozott  rendőri  ellenőrzés  a  lakosság  azt  megelégedéssel 
nyugtázza.

A vasútállomás állapotával kapcsolatban tervezik megkeresni a MÁV illetékes igazgatóságát.

A közvilágítással kapcsolatos döntést közölték az ajánlattevővel, várják a szerződéstervezet 
megküldését.

3. Folyószámlahitel felvétele.  

A polgármester javasolja a 2011 évi ismert feltételekkel a folyószámlahitel újabb egy évre 
történő meghosszabbítását.

A  javaslatot  szavazásra  bocsátja,  a  testület  azt  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi  Község  Önkormányzata  Képvisel  ő  -testületének    113/2011.  (XI.7.)   
önkormányzati határozata a folyószámlahitelről. 

A képviselő-testület elhatározza 7.000.000 Ft összegű folyószámlahitel felvételét a 
számlavezető  Országos  Takarékpénztár  és  Kereskedelmi  Bank  Nyrt-nél, 
kezdeményezve az erre vonatkozó szerződés megkötését.
A folyószámla hitelt  a testület  2011. december 7-től  számított  egy évre,  vagyis 
2012. december 6. napjáig veszi fel.
A  folyószámla  hitel  fedezeteként  a  ötvöskónyi  113  hrsz-ú  és  az  ugyancsak 
ötvöskónyi 128 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanokat jelöli meg. A testület 
kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelt visszafizeti és a hitelt valamint a  járulékait  
beépíti a 2012. évi költségvetési rendeletébe.
Felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  körjegyzőt  az  ügylet  egyéb  feltételeiben 
történő megállapodásra, és a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
       Felelős: Pusztai László polgármester

Mivel más hozzászólás nincs, megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.

Kmf.

Pusztai László Veszner József
 polgármester           címzetes főjegyző


