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ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8272 Óbudavár, Fő u. 18/I.
Szám: OB/71-2/2018.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 22-én
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) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Végh Tamásné polgármester
2) A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Végh Tamásné polgármester
3) A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Végh Tamásné polgármester
4) A Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola ingó- és ingatlanvagyonára vonatkozó vagyonkezelési szerződés
elfogadása
Előterjesztő: Végh Tamásné polgármester
5) Óbudavár Község Önkormányzata Beszerzési szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Végh Tamásné polgármester
6) Alapítványi támogatás jóváhagyása
Előterjesztő: Végh Tamásné polgármester
7) A 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Végh Tamásné polgármester
VEGYES ÜGYEK
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NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Végh Tamásné polgármester
Végh Tamásné polgármester: Kéri aljegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: Elmondja, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet
módosítását több változás tette szükségessé, ilyen pl. a települési arculati kézikönyv
készíttetésére megkapott 1 millió forintos állami támogatás, valamint a kézikönyv
készítésének díja, a kistelepülési fejlesztési támogatás kapcsán megkapott 500 000 Ft-os
támogatás és annak felhasználása. Az adóbevételek nőttek, ezért itt is kellett előirányzatot
módosítani.
Végh Tamásné polgármester: Köszöni. Kérdezi, valakinek van-e kérdése, észrevétele,
javaslata?
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:
5/2018. (V.25.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzat 2017. évi
költségvetésről szóló 1/2017. (II.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet
elfogadja és 5/2018. (V.25.) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.
2) A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Végh Tamásné polgármester
Végh Tamásné polgármester: Az éves költségvetési beszámolók alapján évente záró
számadást kell készíteni, mely tartalmazza az előírt mérleget és kimutatásokat, az eredeti és
módosított előirányzatokat, a kiadások és bevételek teljesülését és a maradvány
meghatározását. Csatolásra került a vagyonkimutatás is, ami kötelező. Kérdezi, valakinek
van-e kérdése, észrevétele, javaslata?
Hoffmann József alpolgármester: Ezek már tények, megtörtént pénzügyi dolgok.
További 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:
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6/2018. (V.25.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 6/2018.
(V.25.) számon önkormányzati rendeletei közé
iktatja.
3) A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Végh Tamásné polgármester
Végh Tamásné polgármester: Kéri aljegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést. Ez
egy fontos kérdés a településen, már többször beszéltek erről testületi ülésen és
közmeghallgatáson is.
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: A jelenleg hatályos rendeletet 2004-ben fogadták el. Azért
kell új rendeletet alkotni, mert a jogszabály alapján mezőgazdasági haszonállat tartása
önkormányzati rendeletben nem korlátozható. Ez 2012. október 1-jén lépett hatályba, azóta
a rendelet ebben a vonatkozásban nem került módosításra. Az állatok védelméről és
kíméletéről szóló törvény csak a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályaira
vonatkozó felhatalmazást ad, tehát csak ezen állatok tartásának szabályira alkothat a
képviselő-testület rendeletet. Az állattartó építmények elhelyezésének feltételeiről és a
védőtávolságokról a helyi építési szabályzatban lehet rendelkezni.
Végh Tamásné polgármester: Köszöni. Kérdezi, valakinek van-e kérdése, észrevétele,
javaslata?
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:
7/2018. (V.25.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselőtestülete a kedvtelésből tartott állatok tartásának
szabályairól szóló rendelet tervezetét elfogadja és
7/2018. (V.25.) számon rendeletei közé iktatja.
4) A Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola ingó- és ingatlanvagyonára vonatkozó vagyonkezelési szerződés
elfogadása
Előterjesztő: Végh Tamásné polgármester
Végh Tamásné polgármester: Kéri aljegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.
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dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: Elmondja, hogy 2017. december 21-i hatállyal módosították a
nemzetiségek jogairól szóló törvényt. Ennek alapján a köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont ingyenesen vagyonkezelésbe kell adni mindaddig,
amíg a köznevelési közfeladat ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik. A
feladatellátást szolgáló ingó és ingatlan vagyon Balatoncsicsó, Tagyon, Óbudavár,
Szentjakabfa és Szentantalfa községek önkormányzatai tulajdonában van, melyet 2016.
május 26-án aláírt megállapodással a nemzetiségi önkormányzat ingyenes használatába
adtak. A vagyonkezelési szerződés e szerződés alapján készült el, annyiban módosult, hogy
nem csak magát az épületet adják vagyonkezelésbe, hanem a többi területet is.
Végh Tamásné polgármester: Köszöni. Kérdezi, valakinek van-e kérdése, észrevétele,
javaslata?
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:
15/2018. (V.22.)

Ób. ÖNKORMÁNYZATI

HATÁROZAT

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselőtestülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 25. § (6) bekezdése értelmében a
Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat
fenntartásában
álló
Nivegy-völgyi
Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola feladatainak ellátását
szolgáló ingó és ingatlan vagyon ingyenes
vagyonkezelésbe adására vonatkozó szerződés
tervezetét az előterjesztés melléklete szerint
elfogadja.
Felhatalmazza
aláírására.

a

polgármestert

a

szerződés

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5) Óbudavár Község Önkormányzata Beszerzési szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Végh Tamásné polgármester
Végh Tamásné polgármester: Kéri aljegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: A jogszabály előírja, hogy a költségvetési szerv vezetője belső
szabályzatban rendelkezik a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet.
Igyekeztek egy jól alkalmazható szabályzatot készíteni. A lényeg röviden az, hogy az 1 millió
Ft beszerzési érték felett, valamint a támogatásból megvalósuló projektek esetén három
árajánlatot kell kérni.
4

Végh Tamásné polgármester: Köszöni. Kérdezi, valakinek van-e kérdése, észrevétele,
javaslata?
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:
16/2018. (V.22.)

Ób. ÖNKORMÁNYZATI

HATÁROZAT

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselőtestülete az előterjesztés mellékletét képező
Óbudavár Község Önkormányzata Beszerzési
szabályzatát elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6) Alapítványi támogatás jóváhagyása
Előterjesztő: Végh Tamásné polgármester
Végh Tamásné polgármester: A Medicopter Alapítvány célja a légi mentők által ellátott
sürgősségi ellátás eszközeinek, felszereléseinek biztosítása. Jelenleg motoros szívót, infúziós
pumpát, sürgősségi kézi ultrahang készüléket szeretnének vásárolni, 10.000 forint
támogatást javasol. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 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:
17/2018. (V.22.)

Ób. ÖNKORMÁNYZATI

HATÁROZAT

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Medicopter Alapítvány 10.000,- Ft, azaz
Tízezer forint összegű támogatását jóváhagyja.
A támogatás forrása a 2018. évi költségvetésről
szóló 2/2018. (III.5.) önkormányzati rendelet 2.
mellékletének 73. sora.
Felhatalmazza a polgármestert
szerződés aláírására.

a

támogatási

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5

7) A 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Végh Tamásné polgármester
Végh Tamásné polgármester: Elmondja, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít,
amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Szeretett volna elmenni a tanácskozásra, de nem
tudott végül. A beszámolóból kiderül, hogy a 62 lakosból a 0-18 éves korú gyermekek száma
17 fő, ami nagyon jó. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 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:
18/2018. (V.22.)

Ób. ÖNKORMÁNYZATI

HATÁROZAT

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselőtestülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2017. évi ellátásáról szóló átfogó
értékelést az előterjesztés mellékletét képező
tartalommal elfogadja.
VEGYES ÜGYEK
Végh Tamásné polgármester: Szeretné tájékoztatni képviselő-társát, hogy a megvásárolt
ingatlan felújítása során csúszásban vannak, mert nem készült el időre a tervrajz. Egyelőre
egy árajánlata van, ez bruttó 13,8 millió Ft. Ebben a garázs nincs benne, amit igazából le kéne
bontani. A támogatásból még kb. 9 millió Ft áll rendelkezésre, erről december 31-ig el kell
számolni.
Hoffmann József alpolgármester: Javasolja, hogy ekkora összegnél kérjenek még árajánlatot,
első hallásra ezt picit sokallja.
Végh Tamásné polgármester: Ez természetes, mindenképpen szeretné, ha több ajánlatból
tudjanak választani, ezt csak tájékoztató jelleggel kérte.
Az előző napirendi támogatással kapcsolatban az jutott eszébe, hogy a Nivegy-völgyi
Sportegyesületnek szoktak támogatást adni, illetve az Óvoda kért a gyermeknapra. Kérdezi,
hogy van-e ezzel kapcsolatban teendő?
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: Javasolja, hogy támogatást úgy adjon a képviselő-testület,
hogy van egy levél, amiben leírásra kerül, hogy mire szeretnének kérni. A támogatási
szerződésben ez szerepel, hogy mire kapták, arról el kell számlával számolni és csak azután
kapja meg a testület által megszavazott összeget.
Végh Tamásné polgármester: Az Óvoda részéről ez megvan, múlt héten kapta meg a
levelüket. Javasolja, hogy 50.000 Ft-tal támogassák az óvodai gyereknapot. Kérdezi, hogy
ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása?
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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:
19/2018. (V.22.)

Ób. ÖNKORMÁNYZATI

HATÁROZAT

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Nivegy-völgyi Óvoda 50.000,- Ft, azaz
Ötvenezer
forint összegű támogatását
a
gyermeknapra jóváhagyja.
A támogatás forrása a 2018. évi költségvetésről
szóló 2/2018. (III.5.) önkormányzati rendelet 2.
mellékletének 73. sora.
Felhatalmazza a polgármestert
szerződés aláírására.

a

támogatási

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Több napirendi pont nem lévén Végh Tamásné polgármester megköszöni a nyilvános ülésen
való részvételt, és azt 9.30 órakor bezárja.
K.m.f.
Végh Tamásné
polgármester

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

7

