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Jegyzőkönyv

Készült: Őcsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 29.-én 18.00 órakor a Községháza tanácskozó termében tartott üléséről.

Jelen vannak: 
		Fülöp János			polgármester
		Dr Beck Mária Zsuzsanna 	alpolgármester
		Győri Sándor			képviselő
		Hamar Vilmos		képviselő
		Király László			képviselő
		Korsós László			képviselő
		Kovács Ottó			képviselő
		Parragh János			képviselő
		Szücs Sándor			képviselő
		Talabos Gáborné		képviselő

Tanácskozási joggal:
		Pollák Csaba			jegyző

Meghívottak:
		Kalányos János		Cigány Kisebbségi Önk. Elnöke
		Braun Márton			Országgyűlési képviselő
		Príger József			könyvvizsgáló
		Berényi Kálmán		Őcsényi Repülőtér Kht
		Görbe Sándorné		Pü. Biz. Tag
		Ősze Józsefné			ÁMK igazgató
		Frey Péterné 			gazd. Vez.
		Varga Istvánné		szakszervezeti bizalmi
		Mihályka-Dani Ildikó		közalk. tanács. Vez.
		Fehér Zoltánné		pénzügyi főea.
		
Fülöp János: tisztlettel köszöntök minden jelen lévőt, illetve televízió nézőt. Köszöntöm még a jegyző urat, az alpolgármester asszonyt és minden meghívott vendéget. A testületi ülés határozat képes, mind a 10 képviselő jelen van. Ismertetném a napirendi pontokat.
  
NAPIREND

A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Fülöp János polgármester

III. negyedéves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Fülöp János polgármester, Szücs Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke

2007. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
Előadó: Fülöp János polgármester, Szücs Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke

Szociális rendelet módosítása
Előadó: Fülöp János polgármester, Pollák Csaba jegyző

Kerekes János beadványa az állattartási rendelet módosítására
Előadó: Fülöp János polgármester

Kurtyán Ferenc beadványa a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról
Előadó: Fülöp János polgármester

Üzemorvosi szerződés felmondása
Előadó: Fülöp János polgármester

Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetői megbízás véleményezése
Előadó: Fülöp János polgármester

IX. Egyebek
   
Fülöp János: aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a napirendi pontok tárgyalásával.

A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről

Fülöp János: többen mondták, hogy kicsit rendezetlen az anyag, de a múlt héten a jegyző úr sem volt 3 napig, illetve szerda, csütörtök, pénteken én sem voltam. A törvényi előírásoknak megfelel az anyag.  A Dél-Balaton és Sió Völgye Hulladékgazdálkodási projekthez kellene 10 % önerőt biztosítani, de valószínűleg a kistérség fogja közösen megoldani, 2007-ben kistérségi hitel lesz felvéve. ÁNTSZ ellenőrzés volt az orvosi rendelőben, előírtak dolgokat pl. felújítás, akadálymentesítés. Kistérségi üléseken voltam: közoktatásin, Bikácson, Tolnán. Állati hullák – építési engedély megvan, januárban beadható lesz a pályázat. Fogadóórák, bizottsági ülések voltak. Aki elfogadja az első napirendi pontot, kérem jelezze.  

A képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza.

96/2006.(XI.29.)Kt számú határozat 
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről elfogadja.



III. negyedéves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, költségvetési rendelet módosítása

Fülöp János: megkérem Braun Márton országgyűlési képviselő urat, hogy a jövőről tájékoztasson bennünket.

Braun Márton: köszöntök mindenkit, gratulálok mindenkinek. Sok új arc van, a környéken is több változás volt. Jövőről: Magyarország erősen csúszik le. Jövőre Magyarország lesz az EU leglassabban fejlődő országa. Felére csökken a gazdasági növekedés, nagyobb infláció lesz. Nagy a költségvetési hiány, magas a munkanélküliség. Óriási az adósság állomány. Emelkednek az adók, a szolgáltatásokat visszafogja az állam (pl. katonaság, pedagógusok, egészségügy, önkormányzat). A szolgáltatások árainak növekedése, vagy a színvonal csökkenése fog bekövetkezni. Hiteleket kell felvenni, ha működésre kell, akkor az megállíthatatlan lesz. A Szekszárd-Bóly közötti út építése kezdődik meg hamarosan. A 9-es úthoz a közeljövőben nem nyúlnak hozzá. Az infrastrukturális elszigeteltség megmarad. Komoly befektetés nem várható. A helyi vállalkozásokat kell erősíteni. Ebben a térségben csak a lakosság töredéke fog megélni a turizmusból. Össze kell fogni: Paks-Szekszárd-Tolna. Ez a térség tud akkora népességet felmutatni, ami tárgyalóképes lehet. Külön nem lehet semmit tenni. 5 éve itt voltam, amikor Önök megkapták a gázközmű pénzt. Akkor azt javasoltam, hogy rakják félre a pénzt, a pályázatokhoz abból lehetne biztosítani az önerőt. Az egészet elköltötték egy helyre, még hitelt is vettek fel. Rossz döntés volt. Megfontoltan, nyugodtan, következetesen kell lépni. Ha jól és biztonságban érzik magukat az emberek, azt meghálálják. Nem lesz könnyű évük, a következő és az utána lévő sem. 

Fülöp János: köszönjük szépen, visszatérnénk az eredeti napirendi ponthoz. A könyvvizsgálói jelentést ismertetem (anyagban található). Kérdezem Príger Józsefet, hogy van-e kiegészítése?

Príger József: nincs, de ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok.       

Szücs Sándor: a pénzügyi bizottság a november 28-i ülésén részletesen tárgyalta az önkormányzat III.n. éves költségvetését. A pénzügyi bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek, hogy a III. n. év teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el. Ugyancsak elfogadásra javasolja a rendelet módosítást is.

Fülöp János: ez a formátum pénzügyileg kötött. Tarthatónak tűnik a költségvetés, az elmúlt kettő hónap alatt voltak pozitív dolgok. Ha nincs kérdés, aki elfogadja a beszámolót, kérem jelezze.

A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal a beszámolót elfogadja.

Fülöp János: aki a rendelet tervezetet elfogadja, kérem jelezze.

A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

Őcsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006.(XII.1.)Ök. Számú rendelete a 2006. évi költségvetésről szóló 2/2006.(II.20.)Ök. Rendelet módosításáról.

(Rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

2007. évi költségvetési koncepció megtárgyalása

Fülöp János: 2006. december 15-ig el kellett készíteni a koncepciót. December 20.-án lenne az utolsó testületi ülésünk. Tegnap a bizottsági ülésen részletesen kitárgyalásra került e napirendi pont. Az állati hullák elvitelét és a hulladékszállítást egy évben kb. 3-3,5 Ft-tal egészítette ki az önkormányzat. A kommunális adó várhatóan 7000,- Ft-ról 9000,- Ft-ra fog emelkedni. A szennyvízberuházáshoz felvett hitel lefogy az idén. Átadnám a szót Szücs Sándornak.

Szücs Sándor: a pénzügyi bizottság a november 28.-i ülésén részletesen tárgyalta az önkormányzat 2007 évi koncepcióját. A pénzügyi bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2007 évi koncepció I. variációját fogadja el. Ugyancsak javasolja, hogy a koncepció alapján a költségvetés tervezésekor az intézmények az alábbi feltételeket vegyék figyelembe: az ÁMK létszámkerete 2006. augusztus 31-el 46 fő legyen, a hivatal létszámkerete 10 fő legyen. A bizottság 4 igen és 1 nem szavazat mellett az alábbi határozat elfogadását javasolja: a pénzügyi bizottság az ÁMK kéréseit az alábbiak szerint javasolja elfogadni: 1. a 1,5 millió Ft-os átcsoportosítást a személyi juttatásokból a dologi kiadáshoz jóváhagyja, 2. 1,5 millió Ft-os összeget, amit az előző évben kapott kölcsön az önkormányzattól nem kell visszafizetnie, 3. 1,5 millió Ft-os előirányzat túllépést engedélyez a HEFOP pályázat finanszírozásához amit 2007 évben vissza kell fizetnie.

Fülöp János: kérdések vannak?

Braun Márton: a Pénzügyi Bizottság azt szeretné, ha kevesebb hitelt venne fel a település. Kevesebb pénzből kell a szociális feszültséget kezelni. Nem lesz könnyű, meg kell gondolni mit veszünk, nem irigylem Önöket. 

Fülöp János: volt már a 2006-os évben is feszültség. Az állami forrás a fő bevétel. Ez csak koncepció, még nem végleges. 

Parragh János: helyesebb, ha a kommunális adót is fokozatosan emeljük. 

Fülöp János: kérdése van valakinek?

Ősze Józsefné: köszönöm, hogy a testület eljött az intézménybe. Beszélgettünk elég sokat. Jöjjenek, kérdezzenek. Szeretnénk ha a kapcsolat ilyen módon folytatódna. Semmiféle adható juttatás nincs benne a koncepcióban. Nem lenne étkezési utalvány, nem lenne támogatva az étkezés. Ez egy tervezet, ha már tudjuk a költségvetést, próbáljunk köztes megoldást találni. Eddig 9000,- Ft-ot kaptunk. Erre szeretném, hogy majd térjünk vissza. 

Szücs Sándor: ha majd a részletes költségvetést tárgyaljuk, akkor közösen leülünk. 

Fülöp János: akkor szavazzunk. Aki egyetért a koncepció I. számú változatával, és a létszámkeret pénzügyi bizottság szerinti javaslatával, kérem kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza.

97/2006.(XI.29.)Kt számú határozat  
Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testülete 2006. évi koncepció I. számú változatát elfogadja úgy, hogy a Hivatal létszámkerete 2007. 01.01-től 10 fő, az ÁMK létszámkerete 2007. augusztus 31-től 46 fő legyen.

Fülöp János: akkor szavazzunk, az ÁMK-nál az 1,5 millió Ft-os átcsoportosítást a személyi juttatásokból a dologi  kiadáshoz jóváhagyja. Aki evvel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az  alábbi határozatot hozza.          

98/2006.(XI.29.)Kt számú határozat 
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK 1,5 m Ft-os átcsoportosítását a személyi juttatásokból a dologi kiadáshoz jóváhagyja.
Felelős: Fülöp János (a határozat elküldéséért)
Határidő: 2006. december 15. 

Fülöp János: 1,5 millió Ft-os összeget, amit az előző évben kapott kölcsön az önkormányzattól nem kell visszafizetnie. Aki egyetért, jelezze.

A képviselő-testület 6 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza.

99/2006.(XI.29.)Kt számú határozat 
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1,5 m Ft-os összeget, amit az előző évben kapott kölcsön az ÁMK az önkormányzattól, nem kell visszafizetnie.
Felelős: Fülöp János (a határozat elküldéséért)
Határidő: 2006. december 15. 
 
Fülöp János: 1,5 millió Ft-os előirányzat túllépést engedélyez a HEFOP pályázat finanszírozásához amit 2007 évben vissza kell fizetnie, aki egyetért, jelezze.

A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az  alábbi határozatot hozza.          

100/2006.(XI.29.)Kt számú határozat 
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK-nál 1,5 m Ft-os előirányzat túllépést engedélyez a HEFOP pályázat finanszírozásához, amit 2007-ben vissza kell fizetnie.
Felelős: Fülöp János (a határozat elküldéséért)
Határidő: 2006. december 15. 

Szociális rendelet módosítása

Pollák Csaba: sokszor módosította a parlament a törvényt, a helyi rendelet már ötször lett módosítva. A hatásköröket kell tisztázni, mivel a testület nem választott Szociális Bizottságot. Az étkezést csak a helyszínen lehet igénybe venni, a házi segítségnyújtás keretében lehet csak az ételt kiszállítani. Felülvizsgálatokat kell majd elvégezni.

Fülöp János: van valakinek kérdése?

Dr Beck Zsuzsanna: javaslom, hogy fogadjuk el a rendelet módosítását.

Fülöp János: aki egyetért a rendelet módosítással, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006.(XII.1.)Ök. Számú rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 20/2005.(XII.20.)Ök. Számú rendelet módosításáról.   

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Kerekes János beadványa az állattartási rendelet módosítására

Fülöp János: van rendelet, a betartatásával van gond. A védőtávolság betartása okoz gondot. Felolvasnám Kerekes János beadványát. (Az anyag mellékletében található.)

Győri Sándor: én akkor jónak találtam a rendeletet. Ne söpörjük az asztal alá a problémát. Kompromisszumos megoldás kell. Én a harmadik variációt tudnám elfogadni. 

Parragh János: az épületek 90 %-a nem az építési hatóság által épült. 

Pollák Csaba: az épületekhez nem nyúl hozzá senki. 

Dr Beck Zsuzsanna: országos állattartási rendelet van?

Pollák Csaba: nincs.

Dr Beck Zsuzsanna: szerintem módosítsuk a rendeletet. Létezik kis telek is, ahol tényleg nem lehetne állatot tartani. 

Fülöp János: aki az előterjesztés 3. variációjával egyetért, kérem jelezze. 



A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza.


101/2006.(XI.29.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állattartási rendelet módosítását tervezi az alábbiak szerint:
A védőtávolságok a jelenleginek a fele legyen. 
Kerüljön meghatározásra a kis állat, nagy állat és az apróállat.
Továbbá kerüljön meghatározásra a tartható állatok mennyisége.

Felelős: Pollák Csaba jegyző (a rendelet-tervezet elkészítéséért)
Határidő: 2006. december 31.


Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetői megbízás véleményezése

Fülöp János: átszervezés folyik a rendőrségnél is. Kérem Varga Péter urat, mondjon pár szót.

Dr Varga Péter: 37 éves vagyok, 18 éve vagyok rendőr. Kettő lányom van, a feleségem körjegyző. A szamárlétrát végigjártam. Minden környező településen a polgármestert, jegyzőt megkeresem. Sokan elmennek most nyugdíjba, Őcsény szerencsés helyzetben van. A helyi körzeti megbízott jó munkát végez a településen. Ha valami probléma adódik, kérem jelezzék nyugodtan felém. Polgárőrség van? Támogatom az ilyen szerveződéseket. 

Pollák Csaba: a régiós átszervezés a szekszárdi rendőrkapitányság helyzetét hogy érinti?

Dr Varga Péter: semmi konkrétat nem tudok mondani. Nem tudjuk, hogy mi lesz. 

Fülöp János: köszönöm szépen. Ha nincs kérdés, aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem jelezze.

A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza.

102/2006.(XI.29.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr Varga Péter r.alezredes Szekszárdi Rendőrkapitány kinevezését támogatja. 

Felelős: Fülöp János (a határozat elküldéséért)
Határidő: 2006. december 10.





Kurtyán Ferenc beadványa a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról

Fülöp János: egy magáncég szolgáltatásának a kiépíthetőségét javasolja. Köszönettel vettük a beadványát, én a kistérségi rendszerben működőt javaslom elfogadni. Vagy a települések 50 %-nak, vagy a kistérségi lakosság 50 %-nak be kell lépni. Ha Tolna belép, akkor a lakosságszámmal meg tud valósulni, jár a normatív támogatás. A jelzőrendszer ki van építve, készülék kell hozzá. Ez valószínűleg kistérségen belül felajánlás alapján megoldódik. 

Dr Beck Zsuzsanna: Dr Józan-Jilling Mihály felajánlotta a készülékeket. Januártól rá tudunk csatlakozni. 

Fülöp János: aki a határozati javaslattal egyetért, kérem jelezze.

A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza.

103/2006.(XI.29.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni Kurtyán Ferenc javaslatát a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatban. E szociális alapellátást a Szekszárd-Tolnai Kistérségi Társulás útján kívánja megoldani.

Felelős: Fülöp János (a határozat elküldéséért)
Határidő: 2006. december 15.

Fülöp János: aki a másik határozati javaslattal egyetért, kérem jelezze. 

A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza.

104/2006.(XI.29.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Szekszárd és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás feladat- és hatáskörének a házi segítségnyújtással és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással – 2007. január 1-től – történő kibővítésével.

Felelős: Fülöp János (a határozat elküldéséért)
Határidő: 2006. december 15. 


Üzemorvosi szerződés felmondása

Fülöp János: Dr Beck mária Zsuzsanna kapta a legtöbb szavazatot. Hagyomány volt Őcsényben, hogy a legtöbb szavazatot kapott képviselőt választották meg alpolgármesternek, így a doktornő lett az. Ez mindenkinek eddig előnyére vált. 1999.03.01.-én köttetett ez a szerződés, a doktornő most ezt szeretné felmondani. Én nagyon sajnálom. Nem biztos, hogy ez etikátlan, az önkormányzat anyagilag rosszabbul fog járni. Nem örülök neki, de tudomásul kell venni a döntését. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem jelezze.

A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza.

105/2006.(XI.29.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr Beck Mária Zsuzsanna Foglalkozás-egészségügyi Szolgáltatási szerződés felmondását tudomásul veszi. Egyben felkéri a település polgármesterét, hogy keressen a foglalkoztatásra vállalkozást és a szerződést kösse meg.

Felelős: Fülöp János
Határidő: 2007. január 31.

Egyebek

Fülöp János: több postaládában volt egy beadvány egy kíváncsi lakostól, a nevét nem írta le. Sok mindent kifogásolt. Annyira nem zajlik gyorsan az ülés. Nem baj, ha összefog a testület. Amikor először olvastam a levelet, rosszul éreztem magam. Demokráciában élünk, szólás szabadság van. Névtelen levelek nem viszik előbbre a települést. Össze kell fogni, nehéz év jön. Ha mi még saját magunk tesszük nehezebbé, akkor rosszabb. A jó példákat kell követni. Inkább a testület munkáját segítse a névtelen levélíró. 

Kovács Ottó: hétfőnként vannak képviselői fogadóórák, ha gond van, jöjjön el, személyesen mondja el a problémáját. 

Fülöp János: mivel több kérdés, javaslat nem hangzott el a nyilvános ülést 20.00 órakor bezárom, jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Hamar Vilmos képviselőt, ezután zárt ülés veszi kezdetét.

kmf.


	Fülöp János								Pollák Csaba
	Polgármester								    Jegyző



Jegyzőkönyv hitelesítő:


Hamar Vilmos
képviselő


  
 


 










