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Jegyzőkönyv

Készült: Őcsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 25.-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
		Propszt Józsefné

Fülöp János: tisztlettel köszöntök minden jelen lévőt, illetve televízió nézőt. Köszöntöm még a jegyző urat, az alpolgármester asszonyt, Kalányos Jánost, Berényi Kálmánt, Propszt Józsefnét. A testületi ülés határozat képes, mind a 10 képviselő jelen van. Ismertetném a napirendi pontokat.
  
NAPIREND

1.	Pénzügyi Bizottsági tag eskütétele
2.	Gyermekvédelmi rendelet
Előadó: Fülöp János polgármester
Pollák Csaba jegyző
3.	Törvényességi észrevétel
Előadó: Fülöp János polgármester
4.	Őcsényi Repülőtér Kht. Felügyelő Bizottsági tagok delegálása
Előadó: Fülöp János polgármester
5.	Malomépület hasznosítása
Előadó: Fülöp János polgármester
6.	Budi Aladárné kérelme
Előadó: Fülöp János polgármester
7.	Szociális kérelmek elbírálása
Előadó: Fülöp János polgármester

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

A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a napirendi pontok tárgyalásával.

I.	Pénzügyi Bizottsági tag eskütétele

Fülöp János: Fazekas Zsuzsanna egyéb elfoglaltsága miatt mégsem tudja vállalni, az alakuló ülésen sem volt jelen, esküt sem tett. Fontos feladatai vannak a Pénzügyi Bizottságnak, ezért kell minél előbb külsős tagot választani. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

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

87/2006.(X.25.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság tagjának Propszt Józsefnét választja Fazekas Zsuzsanna helyett. 

Felelős: Fülöp János (kiértesítésért)
Határidő: 2006. október 31. 

Fülöp János: most az eskütételre kerülne sor. (Eskü szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

II.	Gyermekvédelmi rendelet

Fülöp János: felkérem a jegyző urat, hogy a rendelet előterjesztését tegye meg.

Pollák Csaba: a többség nem változott, 1-2 ponttal egészülne ki. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, beiskolázási segély ugyanaz. A térítési díjnál történt változás, 20,- Ft növekedést jelent. Minden évben az állam külön támogatta a nyári étkeztetést, nálunk nem volt szabályozva. Helyettes szülői szolgáltatás Szekszárd és Tolna kivételével Tolna megyében sehol sem működik. Az idén április 01-től van működési engedélye a családi napközinek. 

Fülöp János: nem alakult Szociális Bizottság. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás feladatot a polgármester látná el. A többi a hivatal és a jegyző úr hatáskörébe tartozna. 

Kovács Ottó: javaslataim a 2.par. 1. bek.-ben az összegek forintban vannak megadva, de nem tudjuk, hogy ez napra, hónapra vagy évre vonatkozik. Meg kell jelenjen, hogy később ne legyen gond. 

Pollák Csaba: egyetlen alkalommal kapja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást.  

Kovács Ottó: 3.par. 1. bek. jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül, biztosíthat. Tudjunk differenciálni. 

Pollák Csaba: semmi akadálya nincs a differenciálásnak. Nem kell az egyénnek kérelmet benyújtania, akkor adja az önkormányzat, amikor pénze van. 

Kovács Ottó: 3. par. 3. bek. 08.31.-e késői dátum, legyen 07.31. a határidő. Az idén is nagyon kellemetlen volt, kérdezték az emberek, nem tudunk választ adni, mert a testület nem tárgyalta meg. Nem tudta se az iskola, se a szülő, hogy mit kell fizetni.


Pollák Csaba: 08.31.-i dátum csak irányadó, ha a testület elcsúszik, akkor is be van a rendelet tartva. Javaslom a rendeletben maradjon meg a 08.31.-i dátum, de be lehet terjeszteni 07.31-ig. 

Kovács Ottó: 6. par. 2. bek. évente többször is meg lehet állapítani a térítési díj összegét?

Pollák Csaba: évente egyszer célszerű, az iskolai év kezdetekor. 

Kovács Ottó: ha változik a norma?

Pollák Csaba: a jogbiztonság szempontjából egész tanévben azonos legyen a térítési díj.

Kovács Ottó: 7. par. 1. bek. a segélyt miből fogjuk adni?

Pollák Csaba: idén nyáron az állam adott nyári étkeztetésre pénzt, ezt jelenti.

Fülöp János: szünetben is tudunk a rászorult gyermekeknek étkezést biztosítani, amit az igazgató állapíthat meg. 

Pollák Csaba: biztosíthat, bele is írtam.      

Fülöp János: rendkívüli gyermekvédelmi támogatást hányszor adhatunk, ezt a törvény állapítja meg. Szerintem a beiskolázási támogatásnál maradjon legvégső határidőnek a 08.31.aki ezt támogatja, kérem jelezze.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot támogatta.

Fülöp János: aki így elfogadja a rendelet-tervezetet, kérem jelezze.(november 01.-én lép hatályba.)

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

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006.(X.27.)Ök. Számú rendelete a gyermekvédelemről.

(Rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)


III.	Törvényességi észrevétel

Fülöp János: a rendelet nagy vihart kavart. A testület 08.30.-án hozott egy olyan határozatot, hogy aki kéri a védettség megszüntetését 10.15-ig, annak megszüntetik. Törvénysértő volt a Közigazgatási Hivatal szerint a határozat. Érkeztek beadványok, de nincs jelentőségük. Most nem történik meg a kivétel. Az a lényeg, hogy a testület a 73/2006. számú határozatát vonja vissza. 

Kovács Ottó: ha visszavonjuk a határozatot, akkor mi lép életbe?

Dr Beck Zsuzsanna: a helyi építési rendelet lép életbe.

Pollák Csaba: határozattal nem lehet rendeletet módosítani. Itt van az alapvető probléma, ezt jeleztem testületi ülésen is. Ha visszavonja a testület, akkor semmiféle joghátrány nem lesz. Új rendeletet fog alkotni a testület várhatóan december végén. 

Kovács Ottó: ezek az emberek hátrányos helyzetbe nem kerülnek?

Pollák Csaba: nem.

Dr Beck Zsuzsanna: javaslom vonjuk vissza a határozatot, sok embert érint, minél előbb tűzzük napirendre, meg kell hívni az érintetteket is. Tisztázni kell azt is, hogy az emberek tudtak-e róla. 

Fülöp János: mi jeleztük a Földhivatal felé, hogy ne jegyezzék be a széljegyet. Akinek be van jegyezve, ott a rendelet módosításáig nem fog változni. 

Dr Beck Zsuzsanna: aki tiltakozik és nem kéri, ő bevonható-e?

Pollák Csaba: igen. 

Dr Beck Zsuzsanna: az önkormányzatnak is kötelezettséggel jár. Alaposan, körültekintően és minél előbb módosítani kell. 

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

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

 88/2006.(X.25.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2006.(VIII.30.)Kt. Számú határozatát visszavonja.

Felelős: Fülöp János (a határozat elküldéséért)
Határidő: azonnal 

  
IV.	Őcsényi Repülőtér Kht. Felügyelő Bizottsági tagok delegálása

Fülöp János: a Kht Felügyelő Bizottságába a Kft-ből van delegálva egy fő, a képviselő-testületből pedig kettő fő. A testületből az egyik tag az elnök. Dávid Kálmán lemondott, Árvay László még tag, de ő nem indult képviselőnek, így helyette is delegálni kell. Javaslom elnöknek Győri Sándort, tagnak pedig Király Lászlót. Aki evvel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

 89/2006.(X.25.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Őcsényi Repülőtér Kht Felügyelő Bizottság Elnökének Győri Sándor Képviselőt, tagjának Király László képviselőt delegálja.

Felelős: Fülöp János (a határozat elküldéséért)
Határidő: azonnal

Pollák Csaba: a taígi képviselő a mindenkori polgármester. Javaslom, hogy a tulajdonosi képviselettel a Fülöp János polgármestert bízza meg a testület. 

Fülöp János: kérem szavazzon a testület.

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

90/2006.(X.25.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi képviselettel Fülöp Jánost bízza meg. 

Fülöp János: az Iskolaszékbe is kell delegálnunk egy képviselőt. Állandó meghívott a polgármester és az ÁMK igazgatója. 4 évre szól a megbízatás, 2007-ben lesz újraválasztás. Én erre a feladatra Talabos Gábornét kérném fel. Erről nem kell most szavazni, megkérek mindenkit, hogy gondolkodjanak el rajta.

V. Malomépület hasznosítása

Fülöp János: jelentős vagyontárgyunk ez az épület. többször volt rá bontási engedély, többször meg volt hirdetve eladásra. A bontási engedély most lejárt. Így sem maradhat, előbb-utóbb életveszélyes lesz. Valamilyen hasznosítás szükséges. Lomtárként, raktárként szerepel most.Valami koncepciót ki kellene találnunk a hasznosításra. 

Talabos Gáborné: szeretném megtekinteni. Tegnap arra mentem, megnéztem legalább, hogy hol van. A társadalmi szervezetekkel is kell eszmecserét folytatni, jó lenne, ha több javaslat hangozna el. A pályázati lehetőségeket is meg kell találni. 

Parragh János: a nyár elején már szóba került, többen megtekintettük. Kézműves szakkörröl, kiállító teremről volt szó. A szociális bérlakásokat kellene megoldai. Parkolót kellene létrehozni. Pénz kell hozzá. Szerintem nem olyan rossz az az épület. Egy vállalkozóval meg kellene nézetni a beázást, szerintem nem kerülne sokba. 

Dr Beck Zsuzsanna: műszaki szakemberrel is megnézette az önkormányzat? Lehet, hogy horribillis összegbe kerülne a felújítás. Műszaki ember nézze meg.

Pollák Csaba: talán négy éve került szóba szociális bérlakások téma, akkor volt pályázati lehetőség is. Az önkormányzatnak 6 m-t meg kell vásárolni a szomszédoktól, mert az épület nagyon magas. Akkor volt aki nem adta volna el a területét. Evvel kellene most kezdeni.

Szücs Sándor: javaslom, hogy a Scultéty Erzsébet véleményét kérdezzük meg. 

Pollák Csaba: rendesen körbe kell járni ezt a témát, de szerintem a december 31.-i határidő rövid. 

Fülöp János: rendben, akkor 2007.03.31. legyen a határidő, ha azonban valami konkrétum lesz, akkor előbb tárgyalhatunk róla.Aki egyetért evvel a dátummal a határozati javaslattal, kérem jelezze.

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

 91/2006.(X.25.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bozottságot, hogy a volt malom épület hasznosítására tegyen javaslatot.

Felelős: Talabos Gáborné
Határidő: 2007. március 31.

Fülöp János: mivel több kérdés, javaslat nem hangzott el a nyilvános ülést 19.30 órakor bezárom, jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Győri Sándor képviselőt, ezután zárt ülés veszi kezdetét.

kmf.


	Fülöp János								Pollák Csaba
	Polgármester								    Jegyző



Jegyzőkönyv hitelesítő:


Győri Sándor
képviselő


  
 


 










