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A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról 
198/2009.(XI.25.)Kt számú határozat kivonata a temetésről és a temetkezési tevékenységről 
szóló 13/2000.(XI.1.) rendelet 1. sz. mellékletében szereplő díjakról a gazdasági ügyintéző 
számára átadásra került. 
199/2009.(XI.25.)Kt számú határozat kivonata a bérleti díjakat meg határozásáról az ÁMK-
nak illetve a gazdasági ügyintézőnek átadásra került.  
200/2009.(XI.25.)Kt számú határozat kivonata a település 2010. évi költségvetési 
koncepciójáról a gazdasági ügyintéző számára átadásra került. 
201/2009.(XI.25.)Kt számú határozat kivonata a 2010. évi cafetéria rendszerről az ÁMK-
nak illetve a gazdasági ügyintézőnek átadásra került.  
202/2009.(XI.25.)Kt számú határozat kivonata a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi 
Társulás belső ellenőrzési terv Őcsény Község Önkormányzatára vonatkozó részének 
elfogadásáról a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak illetve a gazdasági 
ügyintézőnek megküldésre került. 
203/2009.(XI.25.)Kt számú határozat kivonata a polgármester tájékoztatóját a Szekszárd és 
Térsége Többcélú Kistérség Társulás tevékenységének elfogadásáról a Szekszárd és Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulásnak megküldésre kerül.  
204/2009.(XI.25.)Kt számú határozat kivonata az Őcsényi Református Egyházközség 
Presbitériuma és Őcsény Község Önkormányzata közötti református Gyülekezeti Ház 
működtetéséről szóló együttműködési megállapodás elfogadásáról a Pénzügyi Bizottság, 
Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Református Gyülekezeti 
Presbitériuma számára megküldésre került. 
205/2009.(XI.25.)Kt számú határozat kivonata a település 2010. évi Rendezvény naptárt 
közzététele a helyben szokásos módon megtörtént.  
206/2009.(XI.25.)Kt számú határozat kivonata a Repülőklub ajánlatának elutasításáról 
megküldésre került. 
207/2009.(XI.25.)Kt számú határozat kivonata Őcsény Község Önkormányzata Képviselő – 
testülete a Cigány és Német Kisebbségi Önkormányzatok kezdeményezésétnek támogatásáról 
a Cigány és Német Kisebbségi Önkormányzatnak, a Szociális Bizottság illetve a gazdasági 
ügyintéző számára megküldésre került.  
208/2009.(XI.25.)Kt számú határozat kivonata a Szekszárd és Környéke Alapellátási és 
Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosításáról Szekszárd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala számára elküldésre került.  
209/2009.(XI.25.)Kt számú határozat kivonata a Bogár István utca Báta felöli részére 
kihelyezett behajtani tilos tábla eltávolításáról a műszaki ügyintéző számára átadásra került.  
210/2009.(XI.25.)Kt számú határozat kivonta Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programjában való támogatásról az ÁMK számára átadásra került.  
211/2009.(XI.25.)Kt számú határozat kivonata a szociális lakás bérléséről a kérelmező számára 
megküldésre került. 
212/2009.(XI.25.)Kt számú határozat kivonata településőr alkalmazásáról a gazdasági 
ügyintézőnek, a pályázatírónak átadásra került.  
 
 
 
 



A polgármester átruházott hatáskörében hozott döntések 
Temetési segélyben részesített 3 főt. 
Normatív lakásfenntartási támogatást rendelt el 2 fő kérelmező részére. 
Étkeztetést 1 fő számára állapított meg. 
 
 
 
Az előző ülést követően tett fontosabb intézkedések: 
 
Szóbeli előterjesztés.  
 
A fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 
Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett fontosabb 
intézkedésekről a kiegészítésekkel együtt elfogadja. 

 
Őcsény, 2009. december 9. 
 
 
 
 
 
 
         Fülöp János 
         polgármester 
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Átruházott hatáskörben hozott döntések 
 
 
A Szociális Bizottság 2009. október 27.-i ülésén: 
 
Szociális kölcsönt folyósított 2 kérelmező részére 30.000,- Ft illetve 40.000,- Ft összegben, 6 
és 8 havi visszafizetési határidővel. Egy fő kérelmét elutasította.  
Két fő ápolási díját megszüntette. 
Átmeneti segélyt állapított meg 12 fő részére 61.000,- Ft összegben, 7 fő kérelmét elutasította.  
 
 
A Szociális Bizottság 2009. november 17.-i ülésén: 
 
Átmeneti segélyben részesített 17 kérelmezőt 101.000,- Ft összegben, 4 fő kérelmét 
elutasította.  
2010. naptári évre 34 fő felsőoktatásban részesülő hallgatót a BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat keretében, 10 hónapon keresztül havi 2000,- 
Ft támogatásban részesített.  
 
 
 
A fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 
Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szociális Bizottság elnökének tájékoztatóját az átruházott 
hatáskörben tett döntésekről a kiegészítésekkel együtt 
elfogadja. 

 
Őcsény, 2009. december 9. 
 
 
 
 
 
 

Győri Sándor 
Szociális Bizottság elnöke 

 


