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Jegyzőkönyv

Készült: Őcsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. december 20.-án 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:
		Ősze Józsefné			ÁMK igazgató
		Polcz Miklós			Szekszárdi Vízmű Kft
		
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. Aki nem nézi végig mai testületi ülésünket, annak kívánunk Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet. Holnap lesz a Falu karácsonya rendezvény, fél négykor kezdődik a kirakodó vásár a Katolikus templom előtt, majd 18.00 órakor lesz az ünnepség, majd utána egy szerény vendéglátás következik. Ismertetném a napirendi pontokat. 

NAPIREND
I.	A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről.
Előadó: Fülöp János polgármester
II.	III. A helyi adórendelet módosítása
Előadó: Fülöp János polgármester, Pollák Csaba jegyző
III.	A gyermekvédelmi rendelet módosítása 
Előadó: Fülöp János polgármester, Pollák Csaba jegyző
Állattartási rendelet módosítása
Előadó: Fülöp János polgármester, Pollák Csaba jegyző
SZMSZ módosítása
Előadó: Ügyrendi Bizottság elnöke

Költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Fülöp János polgármester
Ivóvíz rendelet módosítása
Előadó: Fülöp János polgármester
Szemétszállítási szerződés módosítása
Előadó: Fülöp János polgármester
Rendezvénynaptár elfogadása
Előadó: KOIS Bizottság elnöke
Akadálymentesítési Pályázat Hivatal
Előadó: Fülöp János polgármester, Pollák Csaba jegyző
Együttműködési megállapodás a kisebbségi Önkormányzatokkal
Előadó: Fülöp János polgármester, Pollák Csaba jegyző
Őcsény Községért Közalapítvány beszámolója
Előadó: Ősze Józsefné a kuratórium elnöke
Beszámoló a helyi adóhatóság tevékenységéről
Előadó: Pollák Csba jegyző, Kisné Juhász Ilona
Temetői közszolgáltatási szerződés jóváhagyása
Előadó: Fülöp János polgármester, Pollák Csaba jegyző
Falukarácsony rendezvény
Előadó: Fülöp János polgármester, Talabos Gáborné
Egyebek

Fülöp János: aki egyetért a napirendi pontok tárgyalásával, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a napirendi pontok tárgyalásával. 

Fülöp János: mivel itt van az igazgató úr, javaslom, hogy először az ivóvíz rendelet módosításával kezdjünk. Aki evvel egyetért, kérem jelezze.

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetért.
 
Ivóvíz rendelet módosítása

Fülöp János: itt van az igazgató úr, javaslom kezdjünk evvel a napirendi ponttal. A képviselő-testületnek itt szerepe van, mint árhatóság, javaslatot tehet.

Polcz Miklós: köszöntök mindenkit, tegnap Decsen volt testületi ülés, ott is erről a napirendi pontról tárgyaltak a képviselők. 

Fülöp János: Decs víz szempontjából a Dél-Tolnához tartozik, szennyvíz szempontjából pedig a Szekszárdi Vízműhöz. Őcsényben mindkettő a Szekszárdi Vízműhöz tartozik. A rendelet-tervezet az anyaghoz van csatolva. Kettő szám szerepel benn, 2007.01.01-től én a víz díját 164 m3+Áfás áron javaslom elfogadni. Ebben 10 Ft/m3 +Áfa lenne a fejlesztési díj, mely tartalékkeret lenne a szolgáltatónál. A vastalanító lenne belőle rendbe téve. Ez 7,9 %-os emelést jelentene.  Ha nincs kérdés, aki egyetért, kérem jelezze.

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

108/2006.(XII.20.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a víz díját a 2007-es évre 164 Ft+Áfás/m3 áron határozza meg.

Felelős: Fülöp János polgármester
Határidő: 2006. december 31.

Fülöp János: négy település kommunális szennyvízét kellene ennek a telepnek megoldani. Vannak problémák, a szolgáltató jelentősebb áremeléssel állt elő. Decsen tegnap nem fogadták el. 

Polcz Miklós: a jelenleg üzemelő telepen mennyiségi, mint minőségi – lökésszerű terhelési – problémák vannak. Ez több dologból tevődhet össze: rá vannak kötve a fogyasztók, nem jelentették be, nem fizetnek. A csapadékvíz a szennyvízcsatornába kerül, a harmadik, hogy műszaki probléma is lehet, amit mi nem tudunk kifelé leszámlázni. Csapadékos időszakban megnő a mennyiség. 2006-os évben Várdombról és Sárpilisről méretlenül érkezik a szennyvíz a telepre. Korrekté kell tenni, mert máskülönben nem tudunk elindulni egyik irányba sem, meg kell tudni, hogy miért ugrott meg a mennyiség. A Vízmű operatív programot készít, meg kell találni a forrást, ami a többlet terhelést okozza. A telep kommunális jellegű szennyvíz tisztítására alkalmas, ehelyett toxikus anyagok (híg trágya) érkeznek. Lökésszerű terhelés éri a telepet, ez a legegyszerűbben kezelhető. Védeni kell a telepet a túlterheléstől. 2006 évre 2.100.000,- Ft vízterhelési díjat kell kifizetni a vízműnek. Nem az önkormányzatok a hibásak, hogy nem a megfelelő díj lett megállapítva. 9 %-al nő az üzemeltetési díj. Különböző jogszabályok miatt is így alakul ez az összeg. Lehet, hogy további egyeztetések szükségesek az üzemeltető és a polgármesterek között, a díj a 2007-es évre 234 Ft és 250 Ft közé kell essen. Januárban Decsen újra visszatérünk a szennyvízdíjra, javaslom, hogy Önökkel is üljünk le januárban, hogy olyan díjat állapítsunk meg, amit a testület is el tud fogadni. 

Fülöp János: köszönjük szépen. Hiteles mérés legyen, hogy lássuk, hogy Őcsényből vagy Decsről érkezik a több szennyvíz. Kommunális szennyvízre üzemel a telep, és aki rákötött, kérem jelentse be. Bírsággal sújthatja az önkormányzat a magánszemélyt, amik akár 100.000,- Ft is lehet. Térjünk vissza a szennyvízre a január végi testületi ülésen. Deccsel fogunk egyeztetni.

Kovács Ottó: akkor legyen más anyag is, mert ha csak ez lesz, akkor megint nem tudunk dönteni. Mérés, mintavétel legyen. Legyenek számok is a kezünkben. 

Parragh János: a szennyvíz mennyiségnek kevesebbnek kell lenni, mint az ivóvíz mennyiség, az a reális. Hogy mérik a toxikus anyagokat, hogy szűrik ki?

Polcz Miklós: a telep megfelel annak a funkciónak, amire tervezve volt. Alkalomszerű volt a mérés. Állandó mérés nincs beépítve, ha lesz program, akkor eldönthetjük, mikor legyen. A telep eljáráshoz kapcsolódott a vizsgálat, hígtrágya szennyezés volt. Üzemeltetni kell a telepet. A tárgyalások folyamán az anyag változni fog. A kompromisszumot meg kell találni. Közeledni fognak az álláspontok, lesz operatív program. 2008-ban vissza fogunk ennek az eredményére térni. Az alsó határt is meg kell húzzam. 

Fülöp János: az ott dolgozók ha látják, hogy baj van, jelezzék. 

Kovács Ottó: puffer tartály készítése szerintem lehetne megoldás. Mért adat alapján lássunk valamit. Az átemelőknél kellene mintát venni.

Polcz Miklós: az átemelőket mintázzuk. A helyieknek kell elgondolásuk legyen, honnan jöhet ez az anyag. Mint üzemeltető, mindenhol nem lehetünk ott. Az átvett szennyvíz minőségét nézhetjük. Többször elhangzott, hogy milyen jellegű szennyvizet illik, vagy nem illik beengedni. 

Fülöp János: következő ülésen visszatérünk rá. Sokat tehetünk, hogy működjön ez a rendszer. Aki egyetért, hogy a szennyvíz díjáról  következő ülésen döntsünk, kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

109/2006.(XII.20.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szennyvíz díjáról a következő ülésen kíván dönteni.
Felelős: Fülöp János polgármester
Határidő: 2007. január 31.

Fülöp János: most a rendeletről kellene szavazni. Aki a rendelettel egyetért, kérem szavazzon. 

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

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2006.(XII.22.)Ök. Rendelete Az ivóvíz-szolgáltatás, valamint a szennyvízelvezetés, tisztítás és kezelés díjának megállapításáról szóló 16/2004.(XII.1.)Ök. Rendelet módosításáról.   
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Őcsény Községért Közalapítvány beszámolója

Fülöp János: javaslom, hogy az alapítvánnyal folytassuk, mivel Ősze Józsefné már itt van. Aki evvel egyetért, kérem jelezze.

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetért.

Ősze Józsefné: elkészítettem a beszámolómat, amit írásban beadtam. Nem igazán működik az idén az alapítvány, fel kell tölteni létszámmal. Leírtam a tevékenységeket, amit végzünk. Szerteágazó munkát végeztünk. Amely civil szervezetnek nincs saját számlája, annak az önkormányzati támogatása rajtunk keresztül történik. Támogatókat kerestünk több programunkhoz. Sokféle munkát végeztünk, igazából a közalapítvány nem találja a helyét. Miért jött létre, mi a célja? Az önkormányzattól kaptunk egy évben 35.000,- Ft támogatást. Támogatási kérelem hozzánk csak az iskolásoktól jött. Próbáltunk többfelé mozogni, az 1 %-ot próbáltuk gyűjteni. Sok segítséget kaptunk a magánvállalkozóktól, ezt szeretném megköszönni. Kettő fő hiányzik, januárban üljünk össze, milyen tevékenységi kört szán az önkormányzat a közalapítványnak. Nincs más pénzügyi forrás, így nagyon nehéz dolgozni. 100.000,- Ft-tal alapította az önkormányzat az alapítványt. Kérdésekre szívesen válaszolok. 

Fülöp János: köszönjük a beszámolót, a szóbeli és az írásbeli is részletes volt. Nem szeretnénk megszüntetni az alapítványt. Lendületet viszont vihetnénk bele. Több éve működik, javaslom fogadjuk el a beszámolót. Januári testületi ülésre átgondoljuk a lehetséges tagok nevét, hogy a törvényes működést helyre állítsuk.  

Dr Beck Zsuzsanna: az összefogást a faluban koordinálja. Maradjon az alapítvány, kiemelt célokat is meg kell találni. 

Fülöp János: aki egyetért, hogy a beszámolót fogadjuk el, kérem jelezze.   

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

110/2006.(XII.20.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Őcsény Községért Közalapítvány beszámolóját elfogadja.

A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről.

Fülöp János: az írásos anyagom a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felé 2008-ig majd 2013-ig kell a fejlesztési terveket elküldeni. Január 10-ig kell meghatározni a célokat, civil szervezeteket és vállalkozókat is meg kell hívni. Ma voltam a bíróságon, ez a per már 3,5 éve folyik. Peren kívüli egyezséget kötöttünk. A Szigma Szig Kft-vel 6 hónap múlva megszűnik a per. Aki egyetért, kérem jelezze.

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

111/2006.(XII.20.)Kt számú határozat 
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK és a Szigma-Szig Kft közötti jogvita peren kívüli megegyezését támogatja. A peren kívüli egyezség előkészítésére felkéri a település polgármesterét. Az egyezség megkötésének aláírására meghatalmazza Fülöp János polgármestert és Ősze Józsefné ÁMK igazgatót.
Felelős: Fülöp János polgármester
Ősze Józsefné ÁMK igazgató
Határidő: 2007. február 28.

 Fülöp János: aki egyetért evvel a napirendi ponttal, kérem jelezze.

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

112/2006.(XII.20.)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. A helyi adórendelet módosítása

Fülöp János: az iparűzési adó emelkedne 1,5 %-ról 1,6 %-ra, a kommunális adó 7000,- Ft-ról 9000,- Ft ra, a teleknél 4000,- Ft-ról 6000,- Ft-ra. 50 %-os adókedvezményt kaphatnának a 70 év feletti egyedülállók. Egyetért a Pénzügyi Bizottság elnöke?

Szücs Sándor: egyetértek, javaslom elfogadásra.

Fülöp János: aki elfogadja a rendeletet, kérem jelezze.

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

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(XII.22.)Ök. Számú rendelete A helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 18/2000.(XII.01.)Ök. Számú rendelet módosításáról.
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

A gyermekvédelmi rendelet módosítása 

Fülöp János: csak az intézményi térítési díjakról szól.

Szücs Sándor: a pénzügyi bizottság javasolja az elfogadását. 

Fülöp János: aki elfogadja a rendeletet, kérem jelezze.

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


Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006.(XII.22.)Ök. Számú rendelete a gyermekvédelemről szóló 10/2006.(X.27.)Ök. Számú rendelet módosításáról.
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Állattartási rendelet módosítása

Fülöp János: az előző testületi ülésen egy állampolgári beadványról tárgyaltunk. Kordában tudnánk tartani a dolgokat, ha a testület elfogadná a rendeletet. Megszüntetni nem akarjuk az állattartást, nem is tudjuk. Aki elfogadja a rendeletet, kérem jelezze.

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

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII.22.)Ök. Számú rendelete az állattartásról szóló 6/2004.(IV.8.)Ök. Számú rendelet módosításáról.
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

SZMSZ módosítása

Fülöp János: felülvizsgálatra került sor, a jegyző úr megtette az Ügyrendi Bizottsággal közösen. 

Parragh János: megtárgyalta a bizottság a jegyző úrral, apróbb módosítások történtek. A bevezető olyan dolgokat tartalmazott, aminek nincs jelentősége, nem kell. A jogszabályok figyelembe vételével történt meg a felülvizsgálat, javaslom elfogadásra. 

Fülöp János: nagy jelentőséggel bír a jó SZMSZ.

Kovács Ottó: javaslom, hogy a testületi anyagot 5 munkanappal előtte kapjuk meg. Illetve tartsuk be, hogy a meghívót ki kell függeszteni és a helyi kábel tv-ben meg kell jelentetni. 

Dr Beck Zsuzsanna: én is javaslom, illetve a közmeghallgatás a napilapban legyen megjelentetve.

Pollák Csaba: hagyjuk ki, felesleges pénzkidobás. 

Fülöp János: minden évben egyszer kötelező közmeghallgatást tartani.

Fülöp János: aki avval ért egyet, hogy legalább 5 munkanappal az ülés előtt kerüljön kiküldésre az anyag, jelezze.

A képviselő-testület 8 igen és 2 nem szavazattal a javaslattal egyetért. 

Pollák Csaba: az SZMSZ önmagában is rugalmas. 

Fülöp János: aki elfogadja a rendeletet, kérem jelezze.

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

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2006.(XII.22.)Ök. Számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról.
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Költségvetési rendelet módosítása

Fülöp János: a kettő kisebbségi önkormányzat költségvetését külön-külön is és együtt is meg kell tárgyalni. Az állam az idén 160-160 e Ft-tal támogatta őket, jövőre 640 e Ft-ot kapnak fejenként. Törzskönyvi bejegyzés megtörtént, önálló gazdálkodást folytatnak. 

Szücs Sándor: a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja elfogadásra a rendelet módosítását. 

Fülöp János: aki egyetért, kérem jelezze.

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

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(XII.22.)Ök. Számú rendelete a 2006. évi költségvetésről szóló 2/2006.(II.20.)Ök. rendelet módosításáról.
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Szemétszállítási szerződés módosítása

Fülöp János: a 2007-es évben a közszolgáltató negyedévente kettő db 5 m3-es konténert biztosít a lakosságnak. A szemét mennyisége esetleg így csökkenhet. 2007-es évben havonta 516.103,- Ft-ot fizetünk az Alisca Terrának. 

Parragh János: tudatosítani kell a lakossággal, hogy a konténerbe csak kommunális hulladék kerüljön. 

Fülöp János: aki egyetért a szerződés módosításával, kérem jelezze.     
      
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza.

113/2006.(XII.20.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alisca Terra Regionális Hulladékgyűjtő Kft szerződés módosítási javaslatát elfogadja. Egyben felhatalmazza a település polgármesterét a szerződés aláírására.

Felelős: Fülöp János polgármester
Határidő: 2006. december 31.

Rendezvénynaptár elfogadása

Fülöp János: egyeztetések előzték meg a rendezvénynaptár összeállítását, hogy ne ütközzenek a rendezvények. Megpróbáljuk meghirdetni időben a műsorokat. 

Talabos Gáborné: megtárgyaltuk a rendezvénynaptárt. Köszönöm a civil szervezeteknek a segítséget. Fontos a rendezvénynaptár a település életében. Központi rendezvények: 05.01; 10.23; 12.20. helyi újságban, kábel tv-ben és a honlapon is meg fognak jelenni a rendezvények. 

Kovács Ottó: javaslom, hogy azon rendezvények amelyeknek pénzügyi vonzata van, a költségvetésben is jelenjenek meg. 

Fülöp János: aki egyetért a rendezvénynaptárral, kérem jelezze.

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

114/2006.(XII.20.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi Rendezvénynaptárt elfogadja.
Felelős: Talabos Gáborné
Határidő: folyamatos, 2007. december 31.

Akadálymentesítési Pályázat Hivatal

Fülöp János: a hivatal, orvosi rendelő gyakorlatilag késznek tekinthető. Az összes közintézményben folyamatban lesznek. Aki egyetért a pályázattal, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

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

115/2006.(XII.20.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat benyújtását határozza el a Polgármesteri Hivatal fizikai akadálymentesítésére az alábbiak szerint:
A beruházás összköltsége:	3.600.000,-
Pályázati összeg:			3.000.000,-
Saját erő:				   600.000,-

Felelős: Fülöp János polgármester
Határidő: 2006. december 31.

Együttműködési megállapodás a kisebbségi Önkormányzatokkal

Fülöp János: mindkettő önkormányzat ülésén megvitatásra került, támogatásra javaslom. Irodájuk meglesz, bejutási lehetőséget kapnak a házba, fénymásolniuk szabad, és a postai szolgáltatást igénybe vehetik. Aki egyetért, jelezze.

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

116/2006.(XII.20.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Őcsény települési és az Őcsényi Német Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást jóváhagyja. Egyben felhatalmazza a település polgármesterét a megállapodás aláírására.
Felelős: Fülöp János polgármester
Határidő: 2006. december 31.

Fülöp János: aki a másik határozati javaslattal is egyetért, kérem jelezze. 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza.

117/2006.(XII.20.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Őcsény települési és az Őcsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást jóváhagyja. Egyben felhatalmazza a település polgármesterét a megállapodás aláírására.
Felelős: Fülöp János polgármester
Határidő: 2006. december 31.

Beszámoló a helyi adóhatóság tevékenységéről

Fülöp János: megkérem a jegyző urat, hogy tájékoztasson bennünket.

Pollák Csaba: azért készült ez az anyag, hogy teljes átfogó képet kapjon a testület az adóztatás rendjéről. 4-5 évet próbáltunk bemutatni. Az adóbehajtási tevékenység csak a 2006-os évre vonatkozik. Kommunális adó: utcánként végig fogunk menni, megnézzük, hogy ki volt az, aki kikerült. Önbevallós, bírsággal sújtható aki nem vallja be. Az iparűzési adó: most több a vállalkozás, de kevesebb az adó. 2001-hez képest a vállalkozások jövedelmezősége csökkent. A gépjármű adó növekedett. A termőföld bérbeadása: csak annak kell fizetni, aki 5 évnél rövidebb időre adja a földjét bérbe. Pótlék: aki nem időben fizet. Bírság: nem igazán alkalmaztuk. Adóbehajtás: többen megkeresnek bennünket, választás évében komolyan nem alkalmaztuk. Várhatóan az iparűzési adó megmarad. 

Fülöp János: köszönöm, aki a beszámolót elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

118/2006.(XII.20.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati Adóhatóság tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Temetői közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

Fülöp János: elkezdődtek a tárgyalások, az összegben nem tudtunk megegyezni. Rálát, karbantartja, átvenné a temető gondnokot is. Rendezettebb lehetne a temető. Ha árban nem leszünk messze, akkor a tárgyalásokat lefolytatom. Aki evvel egyetért, kérem jelezze.

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

119/2006.(XII.20.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a település polgármesterét a tárgyalások lefolytatására. 

Felelős: Fülöp János polgármester
Határidő: 2007. január 31.

Falukarácsony rendezvény

Fülöp János: lesz rendezvény más felállásban, átadom a szót Talabos Gábornénak. 

Talabos Gáborné: hétfő délután volt egy egyeztetés, iskolás gyermekek lesznek a főszereplők, vásár lenne, civil szervezetek is besegítenek. Templomkertben lenne a megnyitó, majd vásár, 18.00 órától az ünnepség. Az iskolások is hazavitték a meghívót, majd a faluba is minden házhoz kézbesítve lett. Élő betlehemes bemutató lenne 24.-én a katolikus templomban, kérem minél többen jöjjenek el. 

Fülöp János: a rendezvényre 15.000,- Ft-ot biztosítanánk, aki egyetért, jelezze.

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

120/2006.(XII.20.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Falukarácsonya rendezvényre 15.000,- Ft keretet biztosít a tartalékalap terhére.
Felelős: Fülöp János polgármester
Határidő: azonnal

Fülöp János: a kettő önkormányzat adott 15-15 e Ft-ot. Javaslom értsünk egyet. Aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

121/2006.(XII.20.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Cigány és a Német kisebbségi önkormányzatok kezdeményezésével és a legrászorultabbak részére karácsonyi ajándékcsomag elkészítéséhez 15.000,- Ft-tal hozzájárul. Az ajándékcsomagok összeállításával és a segélyezetteknek történő eljuttatására felkéri a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét.
Felelős: Kalányos János
Határidő: 2006. december 24.
Egyebek

Korsós László: a könyvvizsgáló ki lesz januártól?

Fülöp János: aki most van ő az évet végigviszi. Én kettő személlyel beszéltem, árajánlatot kérek tőlük. Van egy régi riasztó rendszerünk, amit valahová fel lehetne szerelni. Javaslom, hogy a Csapai János Bocskai utcai házába legyen felszerelve. Ajánljuk fel nekik. 

Győri Sándor: támogassuk, ez az önkormányzatnak semmibe nem kerül. 

Kovács Ottó: egyszer menjen el a testület és nézze meg, hogy milyen gyűjteményt hoztak ott létre. 

Fülöp János: aki támogatja, hogy adjuk oda a riasztó berendezést, kérem jelezze.

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

122/2006.(XII.20.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat régi, érték nélküli riasztóberendezését térítésmentesen felajánlja Csapai János Bocskai u. 8. szám alatt található tájház épület védelmére.
Felelős: Fülöp János polgármester
Határidő: 2007. január 31.
  
Dr Beck Zsuzsanna: ha felosztanánk egymás között a falut, akkor könnyebb lenne a kapcsolat tartás. Karácsony előtt takarítás történjen meg a középületeknél. A szeméttartók szét lettek szedve. 

Fülöp János: a közmunkások felügyelete nem megoldott. Felújítani eszközöket nem kerül sokba, de megint szétszednék. Amit tudunk, megpróbálunk. A családsegítő és a védőnő előadás sorozatot rendezett a Közösségi Házban „Hogyan neveljünk boldog gyermekeket” címmel. A doktornő adott 3000,- Ft-ot, én is annyit adtam, 4000,- Ft-ot kellene még nekik adnunk. Javaslom szavazzuk meg. Aki egyetért, jelezze. 

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

123/2006.(XII.20.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hogyan neveljünk boldog gyermeket” című rendezvényt 4.000,- Ft összeggel támogatja.
Felelős: Fülöp János polgármester
Határidő: 2006. december 31.

Fülöp János: a Kalányos Jánosné rendezett egy konferenciát, 87.000,- Ft-ba kerül. Kapott a közalapítványtól 28.000,- Ft-ot, a Guzsván Istvántól 10.000,- Ft-ot és tőlünk kéri a hiányzó összeget. Egyszer menjünk el a Sallai utcába. Ingyen használják azt az épületet, valamennyit ugyan költöttek rá. Ha adunk nekik pénzt, akkor ők azt az összeget az épületre kell költsék. December 22-ig kell elszámoljon. Aki egyetért, kérem jelezze.

A képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza.

124/2006.(XII.20.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cigány Néprajzi és Történeti Egyesület részére 49.000,- Ft támogatást biztosít az Őcsény, Sallai u. 7. szám alatti önkormányzati tulajdonú és az Egyesület kezelésében lévő épület karbantartására. Az összeg felhasználásáról 2007. március 31-ig kell elszámolni.
Felelős: Fülöp János (az összeg átutalásáért)
Határidő: 2006. december 22.

Fülöp János: mivel több kérdés, javaslat nem hangzott el a nyilvános ülést 20.30 órakor bezárom, jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Király László képviselőt, ezután zárt ülés veszi kezdetét.

kmf.
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