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ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8272 Óbudavár, Fő u. 18/I.
Szám: OB/27-2/2018.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 2-án
9.00 órakor megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Szent Márton Ház
(Óbudavár, Fő u. 18/I.)

Jelen vannak:

Végh Tamásné
Hoffmann József

polgármester
alpolgármester

Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, jegyzőkönyvvezető
Végh Tamásné polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület 2 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a mai
nyilvános ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra.
A napirendet a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadja.
NAPIREND
1./ Óbudavár Község Önkormányzata középtávú tervének, valamint a 2018. évi
költségvetésről szóló rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Végh Tamásné polgármester
2./ A
Nivegy-völgyi
Önkormányzatok
Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Végh Tamásné polgármester

Óvodafenntartó

Társulása

Társulási

3./ Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2016.
(III.4.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Végh Tamásné polgármester
4./ Óbudavár Község Önkormányzatának a
önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: Végh Tamásné polgármester

közterületek

használatáról

szóló

VEGYES ÜGYEK
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NAPIREND TÁRGYALÁSA
1./ Óbudavár Község Önkormányzata középtávú tervének, valamint a 2018. évi
költségvetésről szóló rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Végh Tamásné polgármester
Végh Tamásné polgármester: A bevételek és kiadások főösszege 66.489.000 Ft. A
részletezettség a kiküldött anyagban megtalálható. Úgy gondolja, hogy a költségvetéssel
minden rendben van. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, javaslata?
Hoffmann József alpolgármester: Kérdezi, hogy ez az anyag nyilvános-e. Ha igen, akkor
furcsának tartja, hogy a kiadásoknál a 15. sorban a választott tisztségviselők juttatásai
nincsenek külön szedve, így azt gondolhatják, hogy az alpolgármester is milyen sokat keres.
Úgy emlékszik, hogy régen ez külön volt.
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: Igen, ez az előterjesztés megtalálható a honlapon. Azt
gondolja, ha valaki ezt megnézi, akkor utána fog nézni azoknak a döntéseknek is, ahol az
alpolgármester díjazásáról döntött a testület, mert az is nyilvános. Az önkormányzati
képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat. A társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíja a törvény által meghatározott.
Végh Tamásné polgármester: A házvásárláshoz kapcsolódó összeget, 25 millió Ft-ot
megkapták, abból 16 millió Ft visszavezetésre került a saját számlára, mert azt tavaly saját
pénzből fizették ki. A fennmaradt 9 millió Ft-hoz 6 millió Ft-ot tennének hozzá, ez fedezni az
átalakításokkal kapcsolatos költségeket. Sürgeti a terveket és a költségvetést hozzá, ezt majd
részletesen át kell beszélni, ha meglesz.
Hoffmann József alpolgármester: Kérdezi, hogy mi az illetménykiegészítés?
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: Az illetménykiegészítés az alapilletményre járó %-os
kiegészítés a végzettségtől függően. Az alapilletmény úgy jön ki, hogy az illetményalapot, a
38.650 Ft-ot a jogszabály szerinti szorzókkal beszorozzák, a szorzó végzettségtől és az
eltöltött jogviszony hosszától függ. Az illetménykiegészítésnek csak a kereteit adja a
jogszabály, azon belül a testületek döntenek róla rendeletben.
Hoffmann József alpolgármester: Akkor az illetményalap az központilag meghatározott?
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: Igen, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló törvény határozza meg ezt az összeget alapként, ez tizenéve ennyi. Ugyanakkor ad rá
lehetőséget, hogy az önkormányzat képviselő-testülete ezt megemelje a saját költségvetése
terhére. Sajnos a középfokú végzettségűek szorzói nagyon rosszak, még így is kompenzálni
kell a fizetéseket a középfokú minimálbérhez.
További kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Végh Tamásné
polgármester a határozati javaslatokat szavazásra teszi fel.
Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal – egyhangúan - az
alábbi határozatokat hozza:
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7/2018. (III.2.)

Ób. ÖNKORMÁNYZATI

HATÁROZAT

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot
keletkeztető
ügyleteiből
eredő
fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három
évre várható összegeit az előterjesztés E/1. melléklete
szerint fogadja el.
2/2018. (III.5.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
2018. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet
elfogadja és 2/2018. (III.5.) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.
2./ A
Nivegy-völgyi
Önkormányzatok
Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Végh Tamásné polgármester

Óvodafenntartó

Társulása

Társulási

Végh Tamásné polgármester: A társulási megállapodást az óbudavári polgármester
személyében történt változás miatt kell módosítani. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel?
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: Annyival egészítené ki, hogy a társulási megállapodásban a
gyermekétkeztetés nem szerepel, viszont ténylegesen a feladatellátás a társulás intézménye
által történik. A jogszabályok alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a
társulási megállapodásban megjelölt települési önkormányzat alkot rendeletet. A társulási
megállapodás a szociális étkeztetéssel kapcsolatban hatalmazta fel Szentantalfa Község
Önkormányzatát rendeletalkotásra, de az ellátások igénybevételi módjának és a
gyermekétkeztetés térítési díjainak is a kijelölt önkormányzat rendeletében kell szerepelnie,
ezért a felhatalmazást is módosítani kell.
Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Végh Tamásné polgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal – egyhangúan - az
alábbi határozatot hozza:
8/2018. (III.2.)

Ób. ÖNKORMÁNYZATI

HATÁROZAT

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Nivegy-völgyi
Önkormányzatok
Óvodafenntartó
Társulása Társulási Megállapodásának módosítását az
előterjesztés 1. melléklete szerint, és ezzel együtt az
egységes szerkezetű Társulási Megállapodást elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3

3./ Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2016.
(III.4.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Végh Tamásné polgármester
Végh Tamásné polgármester: Ez a pont kapcsolódik az előző napirendi ponthoz.
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: Igen, a gyermekétkeztetésre és szociális étkeztetésre
vonatkozó rendelkezéseket ki kellett venni a rendeletből, mert ezek Szentantalfa
rendeletében kerülnek szabályozásra. Ahhoz, hogy a kijelölt önkormányzat rendeletet
alkosson, a társulásban résztvevő önkormányzatok hozzájárulása szükséges, ezt tartalmazza
az I. határozati javaslat. Egyidejűleg megtörtént a szolgáltatási önköltség és az étkeztetés
esetében az intézményi térítési díj felülvizsgálata is. Az étkeztetést ellátó Nivegy-völgyi
Óvoda díjemelésre nem tett javaslatot, így a szociális és gyermekétkeztetés térítési díjainak
módosítása nem indokolt. A díjtételek a jelenleg hatályos összegekkel kerülnek Szentantalfa
Község Önkormányzata, mint rendeletalkotásra kijelölt önkormányzat rendeletébe.
Végh Tamásné polgármester: Köszöni. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Végh Tamásné polgármester a
határozati javaslatokat szavazásra teszi fel.
Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal – egyhangúan - az
alábbi határozatokat hozza:
9/2018. (III.2.)

Ób. ÖNKORMÁNYZATI

HATÁROZAT

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő–testülete a
szociális étkeztetés és gyermekétkeztetés, mint
társulásban ellátott feladatok vonatkozásában a
társulási megállapodásban rendeletalkotásra kijelölt
Szentantalfa Község Önkormányzatának az ellátások
formáit, az igénybevétel módját és a térítési díjakat
szabályozó rendeletalkotásával egyetért.
3/2018. (III.5.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő–testülete
az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák
szabályozásáról szóló 4/2016. (III.4.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet–tervezetet
elfogadja, és 3/2018. (III.5.) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.
4./ Óbudavár Község Önkormányzatának a
önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: Végh Tamásné polgármester

közterületek

használatáról

szóló

Végh Tamásné polgármester: Kéri aljegyző asszonyt, ismertesse, miért volt szükség a
rendelet felülvizsgálatára.
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dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: A jelenleg hatályos rendeletben nem került szabályozásra a
közutak nem közlekedési célú igénybevétele. Ezek elbírálását polgármesteri hatáskörbe
célszerű tenni, mert nem kell testületi ülést összehívni ezek miatt. A rendelet-tervezet
tartalmazza a nem közlekedési célú igénybevétel szabályait, az azért fizetendő díj összegét,
és a kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványt is. A rendelet többi része többnyire a
most hatályos szabályokat tartalmazza.
Végh Tamásné polgármester: Köszöni. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Végh Tamásné polgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal – egyhangúan - az
alábbi határozatot hozza:
4/2018. (III.5.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő–testülete a
közterületek használatáról szóló rendelet–tervezetet
elfogadja, és 4/2018. (III.5.) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.
VEGYES ÜGYEK
Végh Tamásné polgármester: Tavasszal szeretne foglalkozni a közterületek, magánterületek
rendbetételével. A buszmegállónál a buszöbölben parkolnak rendszeresen, ide javasolna
várakozni tilos táblát kihelyezni. Most a havat sem tudták az autóktól eltakarítani. A kutyák a
közterületen még mindig problémát jelentenek, a kenyeres már többször szólt, hogy nem
mer jönni tőlük. Szeretné, ha utánanézne a hivatal, hogy a kerítés melyik oldala kié, kinek
kell megcsináltatni. A kamerarendszerre van egy árajánlatuk, 700.000 Ft lenne 4 kamera
felszerelése. Véleménye szerint elég lenne egy-egy a falu két végén, a közepén és a mosónál.
A rendőrségre lenne bekötve, meg kéne kérdezni őket, hogy ez mivel jár, mik a feltételei.
Hoffmann József alpolgármester: Lenne ennek visszatartó ereje?
Végh Tamásné polgármester: Igen, azt gondolja, hogy hatásos lenne, még a sebességben is.
A felfestés nem sokat ért, most a hótól nem is látszik. A mosónál, ha kint van a tábla, hogy
kamerával megfigyelt terület, biztos lenne visszatartó ereje. Ha gond van, vissza lehet nézni.
Több napirendi pont nem lévén Végh Tamásné polgármester megköszöni a nyilvános ülésen
való részvételt, és azt 9.47 órakor bezárja.
K.m.f.
Végh Tamásné
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző
Jegyzőkönyv készítéséért felelős:
dr. Rozgonyi Viktória
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aljegyző
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