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2015.02.10. Képviselő-testületi ülés
Jegyzőkönyv
1. számú melléklete
KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT
(2014.12.09.-2015.02.10.)

Örvényes Község Önkormányzata Képviselő – testületének
2015. február 10. napján tartandó ülésére

-

A Képviselő-testület 2014. november 27. napján tartott ülésén a helyi adókról szóló 12/2014.
(XI.28.) önkormányzati rendeletének megalkotásával új adónemként vezette be a községben a
telekadót. Az erről szóló tájékoztató levelek az érintett ingatlanok tulajdonosai részére kiküldésre
kerültek. A bevallások nagy százalékban a megadott határidőn belül megérkeztek a Hivatalba.
Feldolgozásuk folyamatban van.

-

A rendezési terv módosításának előkészítő munkái folyamatban vannak. 2015. február 6. napján
társadalmi egyeztetés megtörtént a helyi lakosság, vállalkozók, civil szervezetek és a döntéshozók
meghívásával.

-

A közfoglalkoztatási programok keretén belül a hatósági szerződések módosítását kérvényezte az
Önkormányzat a jogszabály alapján megállapított közfoglalkoztatási bérváltozás és a támogatási
időtartam meghosszabbítása miatt. Kérelmeinket a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Balatonfüredi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége elfogadta. A 2015.01.01. napjától a
közfoglalkoztatási bér bruttó 79.155,- Ft/hó. A településen a téli közfoglalkoztatási program
keretén belül alkalmazott minden munkavállaló jogviszonyát 2015.02.28. napjáig meg tudta
hosszabbítani az Önkormányzat. A közfoglalkoztatási szerződések a fentieknek megfelelően
módosításra kerültek.

-

A minimálbér változása miatt az Önkormányzat alkalmazásban álló munkavállalók
munkaszerződése jogszabályi előírásoknak megfelelően módosításra kerültek. Továbbá Horváth
Ferenc önkormányzati alkalmazottnak a Képviselő-testület 86/2014. (XII.09.) határozatának
megfelelően módosult a szerződése és munkaköri leírása.

-

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja tájékoztatta Örvényes Község
Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy az alpolgármester Vagyonnyilatkozat-vizsgáló
Bizottságában betöltött tagsága miatt indult törvényességi felügyeleti eljárást lezárta, mivel a
törvényességi felhívás eredményeként a jogszabálysértés 2014. december 9. napján megszűnt.

-

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja tájékoztatta Örvényes Község
Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a jogalkotási kötelezettség elmulasztása – nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésre vonatkozó rendelet – miatt indult
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törvényességi felügyeleti eljárást 2015. január 1. napjával lezárta, mivel a jogszabálysértés a
rendelet megalkotásával és hatályba lépésével megszűnt.
-

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja tájékoztatta Örvényes Község
Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a helyi adórendelet módosítása miatt indult
törvényességi felügyeleti eljárást 2015. január 1. napjával lezárta, mivel a jogszabálysértés az új
rendelet megalkotásával és hatályba lépésével megszűnt.

-

A korábbi évekhez hasonlóan aláírásra került a Presidente OKISZ Kft-vel (1142 Budapest,
Rákospatak u. 55.) az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokon található és a
villamosvezetékek biztonsági övezetét sértő növényeknek, fáknak a jogszabályi előírásoknak
megfelelő eltávolítása, gallyazása. Hirdetmények formájában a lakosság tájékoztatása is megtörtént
a gallyazási munkákra való jogszabályi kötelezettség elvégzésre.

-

A Képviselő-testület 35/2014. (VI.30.) határozatában döntött arról, hogy a 241/2 hrsz-ú út
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos ajándékozási szerződéshez hozzájárult. 2014.
december 12. napján az ajándékozási szerződés megkötésre került. A szerződés alapján a
földhivatali bejegyzés megtörtént. Az ügyvédi díj (50.000,- Ft) és az eljárási díj (6.600,- Ft)
kiegyenlítése megtörtént.

-

Az orvosi rendelő megépítése kapcsán a pályázatban vállalt 2014. évre vonatkozó projekt
fenntartási jelentése beküldésre került, melyet a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. hiánypótlás nélkül elfogadott.

-

A Képviselő-testület 57/2014. (VIII.25.) határozatában döntött arról, hogy a buszváró épületek
területeire vonatkozóan (Örvényes, 20/5 és 57 hrsz-ú) kezdeményezi az önkormányzati tulajdonba
kerülését. Erre vonatkozóan megkereste az Önkormányzat az Észak-Balatoni Zrt-t és a Szőlészeti
és Borászati Szövetkezetet és bejelentette a területek vételére vonatkozó szándékát.

-

A Balatonfüredi Városi Könyvtár a 2014. évi KSZR szerződés keretében elvégezte a település
könyvtárának állományellenőrzését. Az állományellenőrzés időszaka: 2007-2013.; állomány
nagysága: 858 db; hiányzó dokumentumok száma: 17 db; a hiányzó dokumentumok összértéke:
27.393,- Ft, hiányzó állomány nagysága %-ban: 0,019 %. Az ellenőrzés során megállapítható,
hogy a hiány elfogadható, a megengedett értéken belül maradt. A hiányzó dokumentumok a
leltárból kivezetésre kerültek.

-

A Képviselő-testület a 25/2014. (V.12.) határozatában döntött arról, hogy a település
vízkárelhárítási tervének elkészítésre megbízza Horváth Ferenc (8200 Veszprém, Sarló u. 10.)
vezető tervezőt. A település vízkár elhárítási terve 2014. decemberében elkészült, jelenleg a terv
engedélyeztetése van folyamatban a Vízügyi Felügyelőségnél.

-

A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásról szóló 28/2014. (IV.1.)
BM rendelet alapján az Önkormányzati államtitkár tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a 2014.
évben beérkezett támogatási igények jelentősen meghaladták a rendelkezésre álló forrást. A
miniszteri döntés alapján az előirányzat teljes egészében felhasználásra került, de csak az igények
kis részének kielégítésre volt elegendő. Az Önkormányzat pályázata sajnálatos módon nem
részesült támogatásban.

Örvényes, 2015. február 9.
Huszár Zoltán sk.
polgármester

