
Községi Polgármestertől

F ü l e s d 

6-5/2009.

Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 22-én megtartott 
nyilvános ülésének

a) jegyzőkönyve,

b) tárgysorozata,

c) rendelete: 10/2009. (VII. 27.) FKKT. – 12/2009. (VII. 27.) FKKT. rendeletig.

d) határozatai: 27/2009. (VII. 22.) FKKT. – 28/2009. (VII. 22.) FKKT. határozatig.

T á r g y s o r o z a t

1./  Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/2008. (VII. 03.) FKKT. 
rendelet módosításról.

2./  Előterjesztés  a  vállalkozók  kommunális  adójáról szóló  9/2008. (VII.  03.)  FKKT. 
rendelet módosításáról.

3./  Előterjesztés  Fülesd  Községi  Önkormányzat  és  szervei  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatának módosításáról.

4./  Előterjesztés  a  Tiszaháti  Kistérségi  Önkormányzati  Társulás  Társulási 
megállapodásának felmondásáról.

5./  Előterjesztés  Sonkád és mikro-körzete  Szociális  és  Gyermekjóléti  Alapszolgáltatási 
Központ 2009. évi költségvetésének elfogadásáról.

Fülesd, 2009. július 23.

Márton László
 polgármester



J e g y z ő k ö n y v

Készült: Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 22-én 14.00 
órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Fülesd Önkormányzat Képviselő-testületének tanácskozóterme 
                         (4964 Fülesd, Kis u. 4.)

Jelen vannak:  - Márton László polgármester,
- Fülep László, Szabó Endre, Varga Ildikó és képviselők.

Távolmaradását bejelentették: - Böszörményi Sándor és
                         - Varga Tibor képviselő.

Jelen van továbbá tanácskozási joggal:   - Tóth Jenő a kisebbségi önkormányzat elnöke,
- Szabó István helyettesítő körjegyző 
valamennyi napirendi pont tárgyalásán.

Márton László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület ülése határozatképes, mivel a 6 testületi tagból 4 jelen van. 
Indítványozza  a  meghívó  szerinti  napirend  elfogadását,  valamint  a  6.  napirendi  pont 
tekintetében a zárt ülés tartását.

A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal napirendjét a következők szerint 
állapítja meg:

1./  Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/2008. (VII. 03.) FKKT. 
rendelet módosításról.

Előadó: Szabó István helyettesítő körjegyző

2./  Előterjesztés  a  vállalkozók  kommunális  adójáról szóló  9/2008. (VII.  03.)  FKKT. 
rendelet módosításáról.

Előadó: Szabó István helyettesítő körjegyző

3./  Előterjesztés  Fülesd  Községi  Önkormányzat  és  szervei  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatának módosításáról.

Előadó: Szabó István helyettesítő körjegyző

4./  Előterjesztés  a  Tiszaháti  Kistérségi  Önkormányzati  Társulás  Társulási 
megállapodásának felmondásáról.

Előadó: Márton László polgármester

5./  Előterjesztés  Sonkád és mikro-körzete  Szociális  és  Gyermekjóléti  Alapszolgáltatási 
Központ 2009. évi költségvetésének elfogadásáról.

Előadó: Szabó István helyettesítő körjegyző
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Zárt ülésre:
6./ Egyedi hatósági ügyek.

Előadó: Márton László polgármester

A napirend tárgyalása:

Tárgy: (1./ tsp.)  Előterjesztés  a  magánszemélyek  kommunális  adójáról  szóló 
8/2008. (VII. 03.) FKKT. rendelet módosításról.

Előadó: Szabó István helyettesítő körjegyző

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

Kiegészítés:

Szabó István helyettesítő körjegyző: A körjegyzőségen tartott adóvizsgálat során tettek 
javaslatot a rendeletek aktualizálására, pontosítására. Ezek részben technikai jellegűek, 
részben pedig a törvénnyel való összhang megteremtését szolgálják. Az állampolgárokat 
nem érinti a változás abban a tekintetben, hogy újabb kötelezettségeket nem tartalmaz.   

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Fülesd Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal  az 
alábbi rendeletet alkotta:

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
10/2009. (VII. 27.) FKKT.

rendelete

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/2008. (VII. 03.) FKKT. rendelet 
módosításáról.

Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete –  a helyi adókról szóló  1990. évi C. 
törvény  1.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  –  a  magánszemélyek 
kommunális  adójáról  szóló  8/2008.  (VII.  03.)  FKKT.  rendeletét  (a  továbbiakban: 
Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 1. §
(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Aki a naptári év első napján építmény tulajdonosa.
Több  tulajdonos  esetén  a  tulajdonosok  tulajdoni  hányaduk  arányában  adóalanyok. 
Amennyiben  az  építményt  az  ingatlan-nyilvántartásba  bejegyzett  vagyoni  értékű  jog 
terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
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Valamennyi  tulajdonos  által  írásban  megkötött  és  az  adóhatósághoz  benyújtott 
megállapodásban  a  tulajdonosok  az  adóalanyisággal  kapcsolatos  jogokkal  és 
kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.”

2. §
A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  „(3) E rendelet alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerű 
használatához  szükséges  -  az  épületnek  minősülő  építmény  esetén  annak  hasznos 
alapterületével, épületnek nem minősülő építmény esetén az általa lefedett földrészlettel 
egyező nagyságú - földrészlet.” 

3. § 
A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:
a) a lakás és üzlet kivételével valamennyi építmény; 
b) az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges földrészletet meghaladó 

földrészlet.

4. §
Ez a rendelet kihirdetésével lép hatályba. Kihirdetéséről – a helyben szokásos módon – a 
jegyző gondoskodik. 

Fülesd, 2009. július 22.

 Márton László s.k. Szabó István s.k.
  polgármester                                                                 helyettesítő körjegyző

Tárgy: (2./ tsp.)  Előterjesztés  a  vállalkozók  kommunális  adójáról szóló 
9/2008. (VII. 03.) FKKT. rendelet módosításáról.

Előadó: Szabó István helyettesítő körjegyző

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Fülesd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 egyhangú igen szavazattal  az 
alábbi rendeletet alkotta:
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FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
11/2009. (VII. 27.) FKKT.

rendelete

A vállalkozók kommunális adójáról szóló 9/2008. (VII. 03.) FKKT. rendelet 
módosításáról.

Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete –  a helyi adókról szóló  1990. évi C. 
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a vállalkozók kommunális 
adójáról  szóló  9/2008.  (VII.  03.)  FKKT.  rendeletét  (a  továbbiakban:  Rendelet)  az 
alábbiak szerint módosítja:

 1. §

(1) A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Kommunális adókötelezettség terheli a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § 
(1) bekezdésében felsorolt adóalanyok közül a vállalkozót, függetlenül a magánszemélyek 
kommunális  adójáról  szóló 8/2008.  (VII.  03.)  FKKT.  rendelet  2.  §  alapján  egyébként 
fennálló adókötelezettségtől.”

2. §

A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A módosító rendelkezések – a 4. § (1) bekezdése kivételével – 2008. július 15. napján 
lépnek hatályba. A 4. § (1) bekezdése 2009. január 1. napjával lép hatályba.” 

3. §

A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  A  rendelet  kihirdetéséről  a  jegyző  gondoskodik.  A  rendeletet  a  Körjegyzőség 
Ügyfélszolgálati  épületén  kívül  elhelyezett  hirdetőtáblán  lehet  megtekinteni,  melyre  a 
lakosság figyelmét hirdetményekkel kell felhívni.”

4. §

Ez a rendelet kihirdetésével lép hatályba. Kihirdetéséről – a helyben szokásos módon – a 
jegyző gondoskodik.  

Fülesd, 2009. július 22.

Márton László s.k. Szabó István s.k.
  polgármester                                                                 helyettesítő körjegyző
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Tárgy: (3./ tsp.)  Előterjesztés  Sonkád  Községi  Önkormányzat  és  szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

Előadó: Szabó István helyettesítő körjegyző

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Fülesd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 egyhangú igen szavazattal  az 
alábbi rendeletet alkotta:

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2009. (VII. 27.) FKKT.
RENDELETE

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról.

Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  (a  továbbiakban:  Önkormányzat)  a 
helyi  önkormányzatokról  szóló,  többször  módosított  1990.  évi  LXV. törvény 18.  §  (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
6/2007. (V. 22.) FKKT.   Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő 
rendeletet alkotja: 

1. §
A Rendelet 10. §-a a következő mondattal kiegészül: „Az Önkormányzat szakfeladatait a 
rendelet 1/A. számú melléklete tartalmazza.

2. §
A Rendelet mellékletei kiegészül – jelen rendelettel megállapított – 1/A. számú melléklettel. 
Ezzel egyidejűleg a Rendelet 1. számú melléletének számozása 1/B. számozásra módosul.

3. §
Ez a  rendelet  kihirdetésével  lép  hatályba.  Rendelkezéseit  2009.  január  1.  napjától  kell 
alkalmazni. 

Fülesd, 2009. július 22.

 Márton László s.k.    Szabó István s.k. 
           polgármester                                       helyettesítő körjegyző
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A Szervezeti és Működési Szabályzat 1/A. számú melléklete (a 10. §-hoz)

Az Önkormányzat szakfeladatai

I. 2009. december 31. napjáig hatályos szabályozás alapján:

014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
454018 Épületfenntartás és korszerűsítés
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
751175 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
751186 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok
751164 Helyi kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenysége
751197 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége
751757 Önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, 

kisegítő szolgálatai 
751845 Város- és községgazdálkodás
751878 Közvilágítási feladatok
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulás elszámolásai
751966 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem 

tervezhető elszámolása
751999 Finanszírozási műveletek elszámolása 
852018 Állategészségügyi tevékenység
853244 Családsegítés
853311 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások
853344 Eseti pénzbeni szociális ellátások
901116 Szennyvízelvezetés- és kezelés
901215 Településtisztasági szolgáltatás
902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység
930316 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás 
 

Kiegészítő tevékenysége - 2009. december 31. napjáig hatályos szakfeladat alapján: Nincs.
Kisegítő tevékenysége - 2009. december 31. napjáig hatályos szakfeladat alapján: nincs.
Vállalkozási tevékenysége - 2009. december 31. napjáig hatályos szakfeladat alapján: nincs.

II. 2010. január 1. napjától hatályos szakfeladat alapján:

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
813000 Zöldterület kezelés
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
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 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek  
841117 Európai Parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
889942 Önkormányzatok általnyújtott lakástámogatás
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés

Kiegészítő tevékenysége - 2010. január 1. napjától hatályos szakfeladat alapján:

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás.

Kisegítő tevékenysége - 2010. január 1. napjától hatályos szakfeladat alapján: nincs.
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Vállalkozási tevékenysége - 2010. január 1. napjától hatályos szakfeladat alapján: nincs.
Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: 0 %.

Fülesd, 2009. július 22. 

Márton László s.k. Szabó István s.k. 
     polgármester helyettesítő körjegyző

Tárgy: (4./ tsp.)  Előterjesztés a Tiszaháti Kistérségi Önkormányzati Társulás 
Társulási megállapodásának felmondásáról.

Előadó: Márton László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

Kiegészítés:

Márton László polgármester: Mint ismeretes bírósági ügy volt a társulás részére felvett 
hitel  kezességvállalásából  származó  kötelezettség  tekintetében.  A társulás  csak részben 
fizette  vissza  az  önkormányzatnak  a  társulás  részére  átadott  hitelt.  Ugyanakkor 
vagyonhasznosításból befolyt bevétel már felosztásra került.
Tisztázatlan  az  elnök  személye  is. Dr.  Sértő-Radics  István  március  10-én  tartott 
határozatképtelen társulási tanács ülésén lemondott. Véleményünk szerint ez jogszerűtlen. 
A  határozattervezet  tartalmazza  azokat  a  kérdéseket,  amelyeke  megoldásra  várnak. 
Amennyiben a társulás nem tesz eleget, akkor következhet a jogi út megfontolása.     

Szabó  István  helyettesítő  körjegyző:  A  határozattervezet  3/a.  pontjában  szereplő 
napirendi javaslat címe a „társulás által végrehajtott beruházások elszámolása” legyen.
A határozat 4. pontjaként kerüljön megfogalmazásra, hogy „a határozat 2. és 3. pontjában 
foglaltak  teljesüléséig  Uszka  Önkormányzatnak  a  Tiszaháti  Kistérségi  Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának felmondását nem fogadja el.” Ezzel egyidejűleg a 4. 
pont 5. pontra változik a következő szövegezéssel:  „Jelen határozat 3. pontjában foglalt 
kezdeményezés  eredménytelensége  esetén  a  Képviselő-testület  megvizsgálja  érdekeinek 
jogi úton történő érvényesítésének lehetőségét.” 
Lényegében arról van szó, hogy a Képviselő-testület külön döntsön a jogi útra terelésről.   

Hozzászólások: 

Fülep László  képviselő:  Sajnos általánosak ezek a  gondok,  problémák a társulásoknál. 
Nehezen  követhető  nyomon  a  vagyon,  a  pénzmozgás.  Egyetértek  a  határozatban 
megfogalmazottakkal, a módosító javaslatokkal együtt.

Márton László polgármester:  Indítványozza a határozattervezet elfogadását a jegyző úr 
által elhangzott módosító indítványokkal.
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Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  egyhangú  igen  szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2009. (VII. 22.) FKKT. számú  

H a t á r o z a t a

A Tiszaháti Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
felmondásáról.

A Képviselő-testület

1. A  helyi  önkormányzatok  társulásairól  és  együttműködéséről  szóló 1997.  évi 
CXXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 4. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 
a Tiszaháti Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását felmondja.

2.  A  felmondással  egyidejűleg  –  figyelemmel  a  Törvény  17.  §  (3)  és  (6) 
bekezdéseiben foglaltakra – kezdeményezi a vagyonnal való elszámolást.

3. A  Törvény  13.  §  (2)  bekezdés  c)  pontjában  foglaltak  alapján  –  érvényesítve  a 
Társulási  Megállapodás  8.  pontjában  foglaltakat  („A  társulás  a  vitás  ügyeket 
elsősorban tárgyalás útján rendezi.”) – indítványozza a társulási tanács elnökének a 
társulási tanács összehívását a következő napirenddel:  

a) Vagyonértékesítés  és  az  abból  származó  bevételek  felosztásának 
felülvizsgálata.  

b) Fülesd Önkormányzat és a PRIMCOM Kft. között létrejött hitelszerződésből 
fakadó társulási kötelezettségvállalás rendezése.  

c) A társulás 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megvitatása.
d) A  társulási  megállapodás  megszüntetése.  Ezzel  összefüggésben  a  társulás 

vagyonának felosztása.      

4. Jelen határozat 2. és 3. pontjában foglaltak teljesüléséig Uszka Önkormányzatnak a 
Tiszaháti  Kistérségi  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Megállapodásának 
felmondását nem fogadja el.  

5. Jelen  határozat  3.  pontjában  foglalt  kezdeményezés  eredménytelensége  esetén  a 
Képviselő-testület  megvizsgálja  érdekeinek  jogi  úton  történő  érvényesítésének 
lehetőségét.   

Fülesd, 2009. július 22. 

Márton László s. k. Szabó István s. k.
      polgármester   helyettesítő körjegyző

A határozatról értesül:
1. Tiszaháti Kistérségi Önkormányzati Társulás tagjai,
2. Tiszaháti Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnöke 
    (Dr. Sértő- Radics István Uszka polgármestere),  



3. Irattár.
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Tárgy: (5./ tsp.)  Előterjesztés  Sonkád  és  mikro-körzete  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Alapszolgáltatási  Központ  2009.  évi 
költségvetésének elfogadásáról.

Előadó: Szabó István helyettesítő körjegyző

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

Kiegészítés:

Márton László polgármester: A működéshez szükséges különbözet megtervezésre került 
az önkormányzat  költségvetésében.  A féléves  felhasználást  vizsgálva kedvezőbb a kép, 
elmaradás nincs, az intézmény tud működni. 
Év közben – az ősz folyamán – meglátjuk, hogy milyen lesz a felhasználás. Szükség esetén 
átadjuk a működéshez szükséges saját forrást.
  
Kérdés, hozzászólás nem volt.

Fülesd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 egyhangú igen szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2009. (VII. 22.) FKKT. számú  

H a t á r o z a t a

Sonkád és mikro-körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 2009. 
évi költségvetésének elfogadásáról.

A Képviselő-testület

1. Sonkád és mikro-körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 2009. 
évi költségvetését 8.330.000 Ft bevétellel és 10.517.000 Ft kiadással jóváhagyja.

2. Kötelezettséget vállal arra, hogy az intézmény bevétele és kiadása közötti 2.187.000,-
Ft  különbözetet  az  Önkormányzat  2009.  évi  költségvetésében  foglaltak  szerint 
biztosítja.   

3. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Fülesd, 2009. július 22. 

Márton László s. k. Szabó István s. k.
      polgármester   helyettesítő körjegyző

A határozatról értesül:
1. Sonkás Községi Önkormányzat,



2. Sonkád és mikro-körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ,
3. Irattár.
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KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK:

Márton László polgármester:

- A  baptista  szeretetszolgálat  által  adományozott  élelmiszer  kiosztása  megtörtént  a 
településen. Mondható, hogy mindenki megelégedésére.

- A körjegyzői  állás  meghirdetésre  került.  A pénteki  nap  folyamán  fog  megjelenni.  A 
pályázatok elbírálására együttes ülésen kerül sor. Ennek tervezett időpontja augusztus 17. 
A meghívót meg fogják kapni időben a képviselők.

- A  mikrobusz  pályázat  eredményes  volt.  A  módosított  összeget  megkapta  az 
önkormányzat. Időközben emelkedtek az árak és az áfa is 5 %-kal. Ez mintegy 900.000,-
Ft,  pontosan  929.800,-Ft.  Fellebbezést  nyújtottunk  be  az  MVH-hoz  a  többletköltség 
fedezetére. Erre még nem kaptunk választ, de a közbeszerzési eljárás előkészítés alatt áll.

- Szeptember 11-én tüdőszűrés lesz a településen. Az erről szóló értesítést minden család 
meg  fogj  kapni.  30  év  fölött  kötelező  és  ingyenes  a  szűrés.  30  év  alatti  személyek 
háziorvosi beutalóval ingyenesen vehetnék részt. Beutaló nélkül térítéses.

- A nyúl-program előkészítéséről  korábbi  ülésen  volt  szó.  A beruházók Lőkös  György 
vállalkozó telepét alkalmasnak tartják. Megállapodás érdekében felkeresték a tulajdonost. 

A  Képviselő-testület  a  polgármester  tájékoztatóját  egyhangú  igen  szavazattal  tudomásul 
vette.

Fülep  Sándor képviselő: A földutak  állapota  elhanyagolt.  Különösen a  település  északi 
részén lévő út. Földtulajdonosok bevonásával az önkormányzat rendbe tehetné.

Márton László polgármester: Megvizsgáljuk a lehetőségeket. Kölcse Önkormányzatának 
van grédere. Egyeztetni fogok a polgármester asszonnyal a kölcsönadásban.            

Márton László polgármester: Ezt követően bejelenti, hogy a Képviselő-testület zárt ülésen 
folytatja munkáját a 6. napirendi pont tárgyalásával.

k.m.f.

Márton László  Szabó István
 polgármester  helyettesítő körjegyző
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