
J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28.-i 
üléséről.  
 
Jelen vannak: Pusztai László polgármester, Szabó Istvánné, Farkas László, Mikola Miklós 
Krisztián és Maróti János képviselők, Somogyi Csaba a kisebbségi önkormányzat elnöke, 
valamint Veszner József körjegyző.  
 
A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület minden tagja 
jelen van, a határozatképes ülést megnyitja. A módosított napirendi javaslatot a testület 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja: 
 
 

32/2011. (III.28.) határozat 
 

Napirendi pontok: 
 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közti 
tevékenységről. 
Előadó: Pusztai László polgármester 
 
2./ Gazdasági program elfogadása. 
Előadó: Pusztai László polgármester 
 
3./ A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata. 
Előadó: Pusztai László polgármester 
 
4./ A szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Veszner József körjegyző 

 
5./ Védőnői szolgálat ellátása. 
Előadó: Pusztai László polgármester 

 
6./ Egyéb ügyek. 
 
 

 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közti 
tevékenységről. 
Előadó: Pusztai László polgármester 
 

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról. 
 
A napirend ezen részéhez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs. 
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Az írásos határozati javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 
 
 

33/2011. (III.28.) határozat 

A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja, a további jelentési kötelezettséget 
megszünteti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Pusztai László polgármester 
 
 

b.) Két ülés közti tevékenység. 
 

A polgármester beszámol az immár hagyományos községi borversenyről, mely megítélése 
szerint színvonalas volt, szép számú résztvevővel. 
 
Ismerteti az állami tulajdonú utak melletti átereszek átépítése érdekében tett intézkedést. 
Elmondja, hogy a szükséges hozzájárulás érdekében megkeresték a Közútkezelő Kht-t, 
tételesen felsorolva azon ingatlanokat, amelyek előtt nem megfelelő az áteresz állapota. A 
hozzájárulás megérkezését követően koordinálni fogják az átereszek szabályos elhelyezését, 
remélve, hogy újabb nagy esőzés esetén a csapadékvíz zavartalanul el tud folyni. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A beszámoló tudomásulvételére vonatkozó javaslatot a testület 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 
 
 

34/2011. (III.28.) határozat 
 
A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót tudomásul 
veszi. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Pusztai László polgármester 

 
 
2./ Gazdasági program elfogadása. 
Előadó: Pusztai László polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
A polgármester elmondja, hogy kellemes helyzetben van, mert a testület minden tagja 
képviselő volt az előző ciklusban is, tehát mindenki ismeri terveiket, tudja, hogy mi valósult 
meg, milyen feladataik vannak vissza. Kiemeli a szennyvízprogramot, mely különösen nagy 
figyelmet igényel, annál inkább is, hogy az előkészítő szakaszban, vagyis az első fordulóban 
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már 120 millió pályázati pénzt elköltött rá a kistérség. Fontos feladatnak tartja a még vissza 
levő akadálymentesítéseket. 
 
Kérdés nincs. 
 
Hozzászólások: 
 
Szabó Istvánné képviselő 
 
A szennyvízcsatornázással kapcsolatban megemlíti, hogy a befizetések nyilvántartásában 
nincsenek a helyzet magaslatán a társulatnál, mert ő is kapott fizetési felszólítást annak 
ellenére, hogy minden hónapban pontosan törlesztett. 
 
Mikola Miklós Krisztián képviselő 
 
Ugyancsak a szennyvízcsatornázással kapcsolatban jegyzi meg, hogy Ötvöskónyiban is sokan 
vannak olyanok, akik szeretik az ördögöt a falra festeni, pesszimistán ítélik meg a 
nagyberuházás megvalósíthatóságát. A vállalt befizetések biztosításában Ötvöskónyi jó 
példával szolgál a többi településnek is, jelenti ki. 
 
Farkas László képviselő 
 
A programot tulajdonképpen egy tervnek kell tekinteniük. Mindannyian tudják, mit kellene 
tenniük, a kérdés csupán az, hogy lesz-e hozzá elegendő pénzük. 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzik el, a polgármester a gazdasági program előterjesztés 
szerinti elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 
 
 

35/2011. (III.28.) határozat 
 
Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010 – 2014 évekre 
vonatkozó gazdasági programját az előterjesztés szerint elfogadja. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Pusztai László polgármester 

 
 
 
3./ A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata. 
Előadó: Pusztai László polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
A körjegyző a képviselőknek megküldött rendelet tervezet 2. számú mellékletében a Pénzügyi 
Bizottság nevét Pénzügyi és Szociális Bizottságra kéri javítani. Javasolja a Pénzügyi és 
Szociális Bizottságra átruházott hatáskör a./ ponttal történő megjelenését és a következő b./ 
ponttal történő kiegészítését: 
„b./ Átmeneti segély megállapítása a rendkívüli méltánylást igénylő eset kivételével.” 
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Kéri továbbá a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatásköröknél az a) 
pontban a „szociális kölcsön” szövegrész törlését. A d./ pont helyébe a „Temetési segély, 
temetési kölcsön megállapítása” szöveget javasolja és javasolja a polgármesterre átruházott 
hatáskörök g./ ponttal történő kiegészítését a következők szerint: 
 
„g./ Közgyógyellátás megállapítása (méltányossági ügyekben). 
 
A körjegyző a képviselők rendelkezésére bocsátja a pontosított 3. számú mellékletet, kérve a 
rendelet azzal történő elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
 
A polgármester először a körjegyző által ismertetett módosító indítványokat bocsátja 
szavazásra, majd azok 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül történő 
elfogadása után az így módosított rendelet tervezetet. A módosított tervezetet a testület 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő rendeletet 
alkotja meg: 
 
 
 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2011.(III.29.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
 
4./ A szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Veszner József körjegyző 
 
Kiegészítés: 
 
A körjegyző két gépelési hiba javítását kéri a rendelet tervezetben. A 3.§ (1) bekezdésében a 
körjegyzőség nevében tévesen kétszer szerepel Ötvöskónyi, annak Belegre történő javítását 
kéri. Kéri továbbá a 13. § (2) bekezdésének javítását, ahol a felsorolás nem a) hanem e) 
ponttal kezdődik. 
 
Kérdés nincs. 
 
 
Hozzászólások: 
 
Mikola Miklós Krisztián bizottsági elnök 
 
Bizottsága a tervezetet megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja. Megállapítása szerint jól 
megszerkesztett anyag van előttük, minden benne van, amiről a korábbi testületi üléseken 
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beszéltek. A bérpótló juttatás feltételrendszerével kapcsolatban annak a meggyőződésének ad 
han 
 
 
 
got, hogy ha csak részben is megvalósul az, amit előírnak, megszépül a településük. Jóleső 
érzéssel nyugtázza, hogy a szociális juttatás fejében követelnek is. 
 
Somogyi Csaba a kisebbségi önkormányzat elnöke 
 
Az előírt feltételekkel kapcsolatban az a kérése, hogy azok teljesítéséhez a települési testület 
nyújtson segítséget, mert sok olyan ház van, ahol még az udvaron sincs WC. 
 
Pusztai László polgármester 
 
Amennyiben látnak törekvést a változtatásra, természetesen lehetőségeik függvényében 
segítenek, de azért emlékeztet arra, hogy évekkel ezelőtt pályázati úton a kisebbségi 
önkormányzat 28 db WC-t építtetett meg, azok nagy részét azóta már eltüzelték. Az állattartás 
támogatására is volt példa az is csődöt mondott, mondja. 
 
Mikola Miklós Krisztián képviselő 
 
Tudatja, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság a legutóbbi ülésén is ítélt meg segélyt olyan 
családoknak, akik a támogatást kertjük megműveléséhez kérték. Természetesen a célnak 
megfelelő felhasználást ellenőrizni is fogják. 
 
Farkas László képviselő 
 
Úgy véli, hogy az életmódváltáshoz az érintetteknek akarni, gondolkodni kellene, ez sok 
emberre sajnos nem jellemző, állapítja meg. Egyetért azzal, hogy a segély fejében legyenek 
elvárások, amit találóan úgy fejez ki, hogy „könnyítsd meg az életedet”. 
 
A vita lezárása után a polgármester a körjegyző által két helyen kijavított tervezetet bocsátja 
szavazásra és a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő rendeletet alkotja meg: 
 
 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2011. (III.29.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
 
5./ Védőnői szolgálat ellátása. 
Előadó: Pusztai László polgármester 
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Kiegészítés: 
 
 
 
 
 
 
A polgármester tájékoztat arról, hogy Nagyatád 150 ezer forintos hozzájárulást kért a 
szolgálat normatívával nem fedezett költségeire. A követelés jogosságát vizsgálva azt 
állapította meg, hogy a romló finanszírozás nem az ötvöskónyi gyerekek létszámának 
csökkenése miatt következett be, hanem a nagyatádi ellátotti létszám változott kedvezőtlenül. 
Nagyatád átszervezte a védőnői körzeteket, azok számát eggyel csökkentette, így várhatóan 
fedezni fogja a finanszírozás a működtetés költségeit. Javasolja, hogy az új társulási 
megállapodást a testület hagyja jóvá. 
 
Veszner József körjegyző 
 
A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy Segesd is szívesen vette volna a csatlakozást, 
mert a csökkenő gyermeklétszám ott is megkérdőjelezi a két körzet fenntarthatóságát. 
 
Mivel több hozzászólás nincs, a polgármester az új megállapodás jóváhagyására vonatkozó 
javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 
 
 

36/2011. (III.28.) határozat 
 
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnő szolgálat 
ellátására Nagyatád Város Önkormányzatával kötött megállapodást a jegyzőkönyv 
melléklete szerint jóváhagyja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Pusztai László polgármester 

 
 
6./ Egyéb ügyek. 
 

1. Zártkerti ingatlan értékesítése. 
 
A polgármester tájékoztatja a testület tagjait arról, hogy az eladásra 20 Ft/m2-es áron 
meghirdetett ingatlanra vételi ajánlatot tett Svégel József ötvöskónyi lakós, azonban a 
meghatározott árnál alacsonyabb vételárral. Kéri, hogy a testület érdemben ne foglalkozzon az 
ajánlattal, ő pedig tájékoztatni fogja arról, hogy ajánlata nem értékelhető. Véleményével a 
testület tagjai egyetértenek. 

 
 
2. TEszedd mozgalom. 
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A polgármester tájékoztat a Somogy Megyei Önkormányzat Elnökének leveléről, melyben az 
országos szemétgyűjtési akcióhoz való csatlakozásra kéri az önkormányzatokat is. 
Természetesnek veszi a csatlakozást, kéri a testületi tagok közreműködését is a szervezésben. 
 

 
3. Bajá-Szaki Kft számára támogató nyilatkozat. 

 
A polgármester kéri a testület egyetértését ahhoz, hogy a kft pályázatához a támogató 
nyilatkozatot kiadja.  Azzal a testület tagjai egyetértenek, alakszerű döntés nem 
szükségeltetik. 
 

 
4. Szeméttároló konténer. 

 
A polgármester megfontolásra ajánlja a község déli végénél elhelyezett konténeres 
szemételhelyezés megszüntetését, mivel ellenőrizhetetlenül sok szilárd hulladékot helyeznek 
el abban vidéki, elsősorban nagyatádi lakósok. 
 
Kérdés nincs. 
 
Hozzászólások: 
 
Somogyi Csaba kisebbségi elnök 
 
Megfontolásra ajánlja a konténer felszámolását, mert fennáll a veszélye annak, hogy újból 
szemetes lesz a falu környéke. 
 
Farkas László képviselő 
 
Talán hirdetményben hívhatnák fel a figyelmet arra, hogy a konténerbe csak a hegyből 
származó hulladékot lehet elhelyezni, mondja. 
 
A polgármester a témát azzal zárja le, hogy egyelőre nem vitetik el a konténert, ezzel a 
képviselők is egyetértenek. 
 

5. Kamionforgalom korlátozása. 
 
A polgármester tájékoztat arról, hogy felvette a kapcsolatot a rendőrkapitánysággal és arra 
jutottak, hogy az Eötvös és a vasvári utcák elejére egy – egy 7,5 tonna összsúlyt meghaladó 
tehergépkocsival behajtani tilos táblát kell elhelyezni a nem kívánt forgalom kizárására. 
 
Kérdés nincs. 
 
Hozzászólások: 
 
Mikola Miklós Krisztián képviselő 
 
A sárfelhordást a táblák sajnos nem szüntetik meg, jelenti ki. 
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A polgármester kéri a testület egyetértését a táblák megrendeléséhez és kihelyezéséhez. 
Javaslatát a testület azt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

37/2011. (III.28.) határozat 
 
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az Eötvös és 
a vasvári utcák elejére egy – egy 7,5 tonna összsúlyt meghaladó tehergépkocsival 
behajtani tilos tábla elhelyezésével a nem kívánt forgalom kizárására. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Pusztai László polgármester 

 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti. 
 
 

 
Kmf 

 
 

 Pusztai László Veszner József 
 polgármester körjegyző 


