
J e g y z ő k ö n y v

Készült:  Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 23-
án, a Községházán (Ötvöskónyi, Fő utca 51.) megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:  Pusztai László polgármester, Farkas László, Maróti János és Mikola Miklós 
Krisztián  képviselők,  valamint  Veszner  József  címzetes  főjegyző  megbízásából  Nagy 
Zoltánné aljegyző.

Távol maradt: Szabó Istvánné képviselő, igazoltan.

Pusztai László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 
tagja  jelen  van,  a  határozatképes  ülést  megnyitja.  Napirendi  javaslatát  a  testület  4  igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

Ötvöskónyi  Község  Önkormányzata  Képvisel  ő  -testületének    91/2011.  (IX.23.)   
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről.  

Napirendi pontok:

1. EH-SZER árajánlatának megtárgyalása.
Előadó: Pusztai László polgármester

2. Az  aktuális,  folyamatban  lévő  pályázatok  tovább  gondolása  és 
megtárgyalása (előterjesztés szóban).
Előadó: Pusztai László polgármester

3. Idősek napi megemlékezés szervezése kapcsolatos feladatok (előterjesztés 
szóban).
Előadó: Pusztai László polgármester

4. Egyebek.

1. EH-SZER árajánlatának megtárgyalása.
    Előadó: Pusztai László polgármester

Kiegészítés:

Pusztai László polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a testületi felhatalmazás alapján 
eljárt a közvilágítás, illetve a díszkivilágítás ügyében. Eddig csak az EH-SZER Kft-től kapott 
árajánlatot. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy az árajánlat 2., illetve 3. pontja ugyanazt a 
megoldást takarja, nevezetesen a Református Templom mögött lévő park megvilágítását. 

Kérdés nincs.

Hozzászólások:



Farkas  László  képviselő  véleménye  szerint  a  közbiztonság  érdekében  szükséges  a  park 
megvilágítása, de nem kell oda nappali világosság, ezért a 2. pontot javasolja elfogadásra.

Mikola  Miklós  Krisztián  képviselő  egyetért  az  előtte  szóló  képviselő  véleményével,  de 
hiányolja a Református Templom díszkivilágítására szóló árajánlatot. 

Pusztai  László  polgármester  elmondja,  hogy  az  ajánlat  azért  nem tartalmazza  a  viharban 
megrongálódott díszkivilágítás árát, mert a szakember szerint arra csak akkor tudnak választ 
adni, ha a testület elfogadja az ajánlatukat, akkor kivonulnak és felmérik, hogy az égő vagy az 
egész lámpatestet kell cserélni. Javasolja az árajánlat 1. és 2. pontjának elfogadását.

A polgármester  a  javaslatát  szavazásra  bocsátja,  amelyet  a  testület  4  igen  szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi  Község  Önkormányzata  Képvisel  ő  -testületének    92/2011.  (IX.23.)   
önkormányzati határozata az EH-SZER ajánlatáról.  

1. Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az EH-SZER Kft. 
Dobó  u.  29.  szám  előtt  található  oszlopra  1  db  36W  ALTRA  lámpatest 
felszerelése,  közvilágítási  szál kiépítése 90.000 Ft + 25 % ÁFA/ db és Eötvös 
utcában található sziréna oszlopra 1 db fényvető felszerelése 90.000 Ft + 25 % 
ÁFA/ db árajánlatát elfogadja.

2. Felhatalmazza  a  polgármestert  a  munkák elvégzésének  megrendelésére  és  a 
szükséges vállalkozási szerződés megkötésére.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Pusztai László polgármester

2. Az aktuális, folyamatban lévő pályázatok tovább gondolása és megtárgyalása. 
    (előterjesztés szóban).
    Előadó: Pusztai László polgármester

Kiegészítés:

Pusztai  László  polgármester  elmondja,  hogy  a  képviselő-testület  felhatalmazása  alapján  a 
várrommal  kapcsolatos  pályázati  lehetőségek ügyében eljárt,  a  Kulturális  Örökségvédelmi 
Hivatallal  felvette  a  kapcsolatot.  Emlékeztet  a  100  %-os  nettó  támogatási  mértékű, 
utófinanszírozású pályázati lehetőségre, amelyek keretében tartós megoldás kínálkozott volna 
a várrom állagmegóvására. Sajnos a szakemberek szerint a pályázat olyan munkálatokra nem 
ad támogatást, amely a jelenlegi helyzetben fontos lenne. Ilyen például, mint mondja a várrom  
csapadék elleni megóvása faépítménnyel.
A jelenlegi pályázatok másik negatívuma, hogy a támogatásokból nem lehet a kivitelezést 
megvalósítani önerő nélkül. A jövő évi gazdasági nehézségeket ismerve nem biztosított az 
önerő  megléte,  így  nem  lehet  felelősségteljesen  dönteni.  Jelenleg  rendelkezésre  álló 
információk alapján nem javasolja a pályázat benyújtását.



Kérdés, hozzászólás nincs, az ügyben döntés nem születik. 

3. Idősek napi megemlékezés szervezése kapcsolatos feladatok (előterjesztés szóban).
    Előadó: Pusztai László polgármester

Pusztai  László polgármester tájékozatja a képviselőket, hogy az elmúlt  évekhez hasonlóan 
kigyűjtötték  a  jelenleg  hatályos  jogszabály  alapján  a  nyugdíjas  korúakat.  A költségvetés 
kétszázezer forintot biztosít a megrendezésre. A létszám 129 fő. Két alternatívát javasol. Az 
első, hogy minden idős ember kapjon 1.500 forint értékű utalványt és egy üdvözlő kártyát. A 
második,  a  régi  szokásnak  megfelelően  egy  ünnepi  műsor  megrendezése,  vendéglátással. 
Véleménye  szerint  bármely  verziót  választja  a  testület,  közel  azonos  a  költséggel  bír, 
mindegyiknek van előnye és hátránya. Az utalvány mellett szól, hogy minden idős megkapja, 
viszont nagy adminisztratív terhet ró a hivatalra, mert csekély összegű kifizetésnek minősül, 
így  személyenként  le  kell  jelenteni,  valamint  a  járulék  vonzatát  is  meg  kell  fizetni.  A 
rendezvény  közvetlenebb,  de  nem  mindenki  jön  el.  Kéri  képviselő  társai  hozzászólását, 
javaslatát.

Kérdés nincs.

Hozzászólások:

Mikola Miklós Krisztián képviselő véleménye szerint szakítani kéne a hagyománnyal és fel 
kellene vállalni az utalvány ajándékozásával kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatokat. 

Farkas László képviselő szintén az utalvány ajándékozásával ért egyet. Megjegyzi, hogy most 
azon idős emberek is jobban magukénak érzik az idősek napját, akik valamilyen okból nem 
tudnak a rendezvényen megjelenni.

Pusztai László polgármester a hozzászólások alapján javasolja az idősek napjának megtartását 
azzal, hogy minden 60 év feletti nő és minden 62. életév feletti férfi kapjon 1.500 Ft értékű 
vásárlási utalványt, valamint egy üdvözlő kártyát. 

A polgármester  a  javaslatát  szavazásra  bocsátja,  amelyet  a  testület  4  igen  szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi  Község  Önkormányzata  Képvisel  ő  -testületének    93/2011.  (IX.23.)   
önkormányzati határozata az idősek napjáról.  

1. Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. október 
hónapban is megrendezi az idősek napját.

2. Felhatalmazza a polgármestert az 1.500 Ft-os utalványok beszerzésére és az 
üdvözlő kártyák megrendelésére.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Pusztai László polgármester



4. Egyebek.

1. Szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása.  

Pusztai László polgármester felveti, hogy az önkormányzat 2011. első félévi költségvetésének 
végrehajtásának  tárgyalásakor  felmerült,  hogy a  méltányosságból  megállapított  ápolási  díj 
közel  2,5  millió  forintot  tesz  ki.  Tájékoztatja  a  képviselőket  a  jogosultsági  feltételekről. 
Jelenleg  7 fő részesül  az  ellátásban,  23.600 Ft/fő bruttó  összegben,  melynek 24 %-is  TB 
vonzata van, mely havi 204.848 Ft-jába kerül. Nem kötelező ellátási forma, ezért javasolja a 
méltányosságból megállapítható ápolási díj megszüntetését a megfelelő határidő kitűzésével. 

Kérdés nincs.

Hozzászólások:

Farkas  László  képviselő  véleménye  szerint  furcsa  helyzet,  hogy  az  orvos  rendelkezik  az 
önkormányzat pénzével, ha nem kötelező ellátás, ki kell venni a rendeletből.

Pusztai  László  polgármester  javasolja,  hogy a  méltányosságból  adható  ápolási  díjat,  mint 
ellátási  formát  2011.  december  31.  napjával  szüntessék  meg, a módosító  rendelet-tervezet 
elkészítésével bízzák meg a címzetes főjegyzőt.

A polgármester  a  javaslatát  szavazásra  bocsátja,  amelyet  a  testület  4  igen  szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi  Község  Önkormányzata  Képvisel  ő  -testületének    94/2011.  (IX.23.)   
önkormányzati határozata a szociális rendelet módosításáról.  

1. Ötvöskónyi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elhatározza  a 
szociális ellátásokról szóló 7/2011. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítását, 
a  méltányosságból  adható  ápolási  díj  2011.  december  31.  napjával  történő 
megszűntetésével.

2. Felkéri a címzetes főjegyzőt a rendelet-tervezet elkészítésére.

Határidő: következő testületi ülés.
Felelős: Veszner József címzetes főjegyző a rendelet-tervezet elkészítéséért.

2. Kerítésdrót.  

Pusztai  László  polgármester  tájékoztatja  a  képviselőket,  hogy  a  temető  felújítása  során 
keletkezett,  használt  kerítésdrót  iránti  vételi  szándékukat,  már  16-an  jelezték.  Kéri  a 
képviselők javaslatát.

Kérdés nincs.

Hozzászólások:



Mikola Miklós Krisztián képviselő elmondja, hogy az oldalsó kerítések használhatatlanok, így  
nem  nagy  mennyiség  marad.  Mivel  a  lakosság  köréből  sokan  jelentkeztek,  nehéz  lenne 
elosztani a csekély mennyiségű drótot. 

Farkas László képviselő szerint nem kell értékesíteni a drótot, fel kell mérni az önkormányzat 
tulajdonát képező ingatlanokat és az esetleges javításokat el kell végezni. Ha marad, akkor 
kell gondolkodni az értékesítésen.

Pusztai  László polgármester egyetért az előtte szólókkal, javasolni tudja a Sárvégben lévő 
hulladékgyűjtő konténernél a javítási munkálatok megkezdését.

Az ügyben döntés nem születik. 

3. Falumegújítási program.  

Pusztai  László  polgármester  tájékoztatja  a  képviselőket,  hogy  2011.  május  2-án  történt 
garanciális bejáráson feltárt hiányosságokat: a templom festésének javítása, és a keleti oldalon 
lévő csatorna csöpögése megszüntetésre került a tegnapi napon.

Kérdés, hozzászólás nincs.

Az ügyben döntés nem születik. 

A polgármester megköszöni a megjelenést, a rendkívüli ülést berekeszti.

Kmf.

Pusztai László Veszner József
 polgármester           címzetes főjegyző


