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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Öskü Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2017. május 31-én 16.00 órai 
kezdettel az önkormányzat Tanács termében megtartott ülésről.  
 
Jelen vannak:  
   Ángyán Tamás  polgármester 

Harnos László   alpolgármester 
Farkas Imre   képviselő 
Mekota István   képviselő 
Biró Kálmán   képviselő 
Biró Erika   képviselő 
Borteleki Istvánné  jegyző 
Czaltik Éva   jegyzőkönyvvezető, aljegyző 

 
   Hajdu Zsuzsanna  családsegítő 

    dr. Csányi Zoltán  r. ezredes, rendőrkapitány 
    Szőkéné Bódis Andrea Napsugár Óvoda Vezetője 
    Ivanics Liliána  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

       tagja 
    Török Szabina   ÖKÖH pénzügyi ügyintéző 

      
Ángyán Tamás polgármester 
Sok szeretettel köszöntök minden megjelent képviselőt és a meghívott vendégeket. Külön 
köszöntöm dr. Csányi Zoltán rendőrkapitány Urat és Hajdu Zsuzsanna családsegítőt.  
Megállapítom, hogy a megválasztott 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes.  
Az ülést megnyitom. 
A meghívóban szereplő napirendi pontokat  javaslom egy napirendi ponttal kiegészíteni, ami 
a közbeszerezési szabályzat lenne. Amennyiben képviselő-társaim a napirendi pontokkal 
egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.  
 
Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
56/2017. (V.31.) h a t á r o z a t 

 
Öskü Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. május 31. napi 
ülésének napirendje: 
 
1. A Várpalotai Rendőrkapitányság beszámolója Öskü Község 2016. 
évi közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: Várpalotai Rendőrkapitányság 
2. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről, 
a gazdálkodás alakulásáról 
Előterjesztő: Ángyán Tamás, polgármester 
3. A házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn 
kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről 
szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 
Előterjesztő: Ángyán Tamás polgármester  
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4. Beszámoló a 2016. évi gyermekvédelmi tevékenységről 
Előterjesztő: Ángyán Tamás polgármester 
5. A Napsugár Óvoda Intézményvezetőjének választásával kapcsolatos 
előterjesztés megtárgyalása 
Előterjesztő: Ángyán Tamás polgármester 
6. A Napsugár Óvoda 2017-2018-es nevelési év előkészítése 
Előterjesztő: Szőkéné Bódis Andrea, óvodavezető 
7. Közbeszerzési szabályzat elfogadása 
Előterjesztő: Ángyán Tamás polgármester 
8. Vegyes ügyek 

 
Napirend tárgya lása:  
 
1. A Várpalotai Rendőrkapitányság beszámolója Öskü Község 2016. évi közbiztonsági 

helyzetéről 
Előterjesztő: Várpalotai Rendőrkapitányság 
 
Ángyán Tamás polgármester 
Átadom a szót dr. Csányi Zoltánnak. 
 
dr. Csányi Zoltán r. ezredes, rendőrkapitány 
Röviden összefoglalta a Várpalotai rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót.  
Ha van kérdés szívesen válaszolók. 
 
Ángyán Tamás polgármester 
Köszönjük. Nagyon örvendetesek ezek az adatok. Tájékoztatásként elmondanám, hogy a 
2017. évi költségvetésben a testület biztosított pénzt kamerarendszer kiépítését, mely jelenleg 
folyamatban van. Mi mostanában inkább csínytevéseket észleltünk a faluban. 
Van kérdés? 
 
Harnos László alpolgármester 
Ki tekintheti meg a kamerák képeit? 
 
dr. Csányi Zoltán r. ezredes, rendőrkapitány  
Az a tapasztalatom, hogy ahol jól megválasztott helyekre, jó felvételeket készítő kamerákat 
telepítenek ott érezhető a visszaszorító hatása.  Visszatartó erőt fejt ki. Olcsó, nem jól működő 
rendszer építése viszont csak pénzkidobás. Ha a testület úgy gondolja statisztikai adatokkal 
tudunk segíteni a megfelelő helyek kiválasztásához. A felvételek kezelésének szabályait az 
adatvédelmi törvény határozza meg. Betekinthet az önkormányzat, polgárőrség . Különböző 
hatósági döntés alapján a rendőrség is bekérhet adatokat. Én a magam részéről örülök ennek a 
projektnek. 

Ángyán Tamás polgármester 
Köszönjük a munkájukat és a beszámolót is. Javaslom elfogadásra a testületnek a rendőrség 
beszámolóját. 
 
Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
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57/2017. (V.31.) h a t á r o z a t 

 
Öskü Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprémi 
Rendőrkapitányság Várpalotai rendőrsége által Öskü község közbiztonságának 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2016. évben tett intézkedésekről és az 
ezzel kapcsolatos feladatokról készített beszámolót elfogadja. 
Utasítja a polgármestert, hogy a Várpalotai Rendőrkapitányságot értesítse a 
döntésről. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ángyán Tamás polgármester 

 
2. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről, a gazdálkodás 
alakulásáról 
Előterjesztő: Ángyán Tamás, polgármester 
 
Ángyán Tamás polgármester 
A kiküldött anyaghoz van valakinek kérdése. A pénzügyi bizottság tárgyalta. 
 
Farkas Imre képviselő, PüTeB elnöke 
Bizottságunk elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet és kéri, hogy a jövőben 
pénzügyet érintő témánál mindig legyen jelen valaki a közös hivatal pénzügyesei 
részéről.  
 
Ángyán Tamás polgármester 
Rendben. Ha nincs kérdés javaslom elfogadásra a rendelet tervezetet. Kérem, aki 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Öskü Község Önkormányzatának Képviselő- Testülete 6 igen, 0 nem 0 tartózkodással a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
3. A házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli 
engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati 
rendelet megtárgyalása 
Előterjesztő: Ángyán Tamás polgármester  
 
Ángyán Tamás polgármester 
Ismerteti az előterjesztést. 
A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet. 
Milyen döntés született? 
 
Farkas Imre képviselő, PüTeB elnöke 
Bizottságunk egyhangúan támogatja a rendelet tervezet elfogadását.  
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Ángyán Tamás polgármester 
Van kérdés, hozzászólás?  
 
Harnos László alpolgármester 
Aljegyző asszony a pénzügyi bizottsági ülésen elmondta, hogy a díjak a közös hivatalt alkotó 
települések díjainak egységesítése miatt kerültek a tervezet szerinti összegben megállapításra.  
 
Ángyán Tamás polgármester 
Javaslom elfogadásra a rendelet tervezetet. 
 
Öskü Község Önkormányzatának Képviselő- Testülete 6 igen, 0 nem 0 tartózkodással a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete 

a házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli 
engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről 

 
a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
4. Beszámoló a 2016. évi gyermekvédelmi tevékenységről 
Előterjesztő: Ángyán Tamás polgármester 
 
Ángyán Tamás polgármester 
A beszámolót kiküldtem a testület számára. Van kérdés? 
 
Farkas Imre képviselő, PüTeB elnöke 
A beszámolóhoz kiküldött anyagban szerepel a családsegítő épületben előforduló problémák, 
konkrétan a vizes blokk hibái. Ezzel mi a helyzet? 
 
Hajdu Zsuzsanna családsegítő  
Van egy 120 literes bojler, de nem bírja el az áramos hálózat, ha a számítógép megy. Van egy 
kád, de nem használjuk. A csempe potyog. A csapteleppel is gond van. A WCtartály folyat.  
 
Ángyán Tamás polgármester 
A hivatal felújítására elnyert pályázati pénz lehetőséget teremt a szerkezeti problémák 
orvoslására. Az egyszerűbbeket kijavítjuk.  
 
Biró Kálmán képviselő 
Humán Feladatok Bizottsága hétfői ülésén határozatképtelen volt ezért nem tudtuk tárgyalni 
ezt a napirendet.  Örülök, hogy a népességcsökkenés megállt. Szerintem, ha az IKSZT-ben 
lévő játéktermet felújítanánk akkor az még jobban vonzaná a gyerekeket oda.  
 
Ángyán Tamás polgármester 
Kérem, aki támogatja a beszámoló elfogadását, kézfeltartással jelezze. 
 
Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
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58/2017. (V.31.) h a t á r o z a t 

 
Öskü Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 
Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült 2016. évre 
vonatkozó átfogó értékelését elfogadja. 
Utasítja a Polgármestert, hogy az értékelést a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére küldje meg.  
Felelős: Ángyán Tamás polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Hajdu Zsuzsanna családsegítő 16.32 perckor elhagyta a termet. 
 
5. A Napsugár Óvoda Intézményvezetőjének választásával kapcsolatos előterjesztés 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Ángyán Tamás polgármester 
 
Szőkéné Bódis Andrea óvodavezető a napirend tárgyalásának idejére elhagyta a termet. 
 
Ángyán Tamás polgármester 
Én úgy gondolom elég komoly szakmai munka folyik az óvodában. Én javaslom újra a 
jelenlegi óvodavezető megbízását. 
 
Biró Kálmán képviselő 
Támogatom. 
 
Ángyán Tamás polgármester 
Úgy látom mindenki egyetért. Ez esetben a vezetői pótlékjának a mértékéről is kell 
döntenünk. Én javaslom, hogy a pedagógus illetményalapjának 70 %-ában határozzuk meg. 
Kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
59/2017. (V.31.) h a t á r o z a t 

 
Öskü Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (7) bekezdése alapján, mint a 
Napsugár Óvoda fenntartója nem kíván intézményvezetői pályázatot kiírni. A 
nevelőtestület és a képviselő-testület egyetértésével a jelenlegi intézményvezetőt, 
Szőkéné Bódis Andreát (született Bódis Andrea 8191 Öskü, Rózsa u. 24.) bízza 
meg 2017. augusztus 1. és 2022. július 31- ig terjedő időszakra az 
intézményvezető feladatok ellátásával.  
Az intézményvezető havi illetményét (figyelemmel a Kjt.-re) az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
garantált illetmény:       301.100,- Ft 
Illetménypótlékok: 
      - Intézményvezetői pótlék (pedagógus illetményalapjának 70%)    123.970  Ft 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mindösszesen:          425.070  Ft 
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Megbízza a testület a polgármestert, hogy a kinevezési iratok elkészítéséről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2017. július 31. 
Felelős: Ángyán Tamás polgármester  

 
 
Szőkéné Bódis Andrea óvodavezető visszatért a tanácsterembe. 
 
 
6. A Napsugár Óvoda 2017-2018-es nevelési év előkészítése 
Előterjesztő: Szőkéné Bódis Andrea, óvodavezető 
 
Ángyán Tamás polgármester 
A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet. Milyen döntés született? 
 
Farkas Imre képviselő, PüTeB elnöke 
Az előterjesztésben szerepel az óvodavezető kérése a plusz egy fő pedagógus felvételére, 
ehhez szükséges költségek fedezésére. Arra jutott a bizottság, hogy az augusztusi ülésen 
térjünk vissza rá, ha már jobban látjuk a költségvetés alakulását.  
 
Szőkéné Bódis Andrea óvodavezető 
Elsősorban a 4. csoport indításához való hozzájárulást szeretném kérni a testülettől. Ki kell 
küldenem már a határozatokat az óvodai felvételről, azonban ezen döntés hiányában nem 
tudom megküldeni az érintetteknek.  
A plusz fő óvodapedagógus a munkámat segítené, sok adminisztrációs feladatot lát el. Mivel 
többet vagyok bent csoportba, mint elő van írva, ezért a napi munkában nagy segítség. Most 
nem látom, hogy mennyit tudunk spórolni a béren. Szerettem volna, hogy a testület erről a 
igényemről tudjon.  
 
Harnos László alpolgármester 
Szerintem ezt a pénzt ne szavazzuk meg. A négy csoporthoz szükséges létszám is épp határon 
van. 
 
Borteleki Istvánné jegyző 
Mindenképpen át kell gondolni a nevelési év indulásakor ugyanis ettől az évtől a konyha is az 
óvoda fenntartásában működik, ez többlet munkát jelent a vezetőnek.  
 
Harnos László alpolgármester 
Ott az élelmezésvezető korábban 4 órában látta el a munkáját. Beleférhet neki, hogy 
besegítsen az óvoda munkájába.  
 
Ángyán Tamás polgármester 
Akkor most az óvodapedagógus foglalkoztatásáról ne döntsünk csak a 4 csoportról. Kérem, 
aki támogatja kézfeltartással jelezze. 
 
Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
60/2017. (V.31.) h a t á r o z a t 
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Öskü Község Önkormányzati képviselő Testülete úgy határoz, hogy a 
fenntartásában működő Napsugár Óvodát a 2017/2018. nevelési évre 4 
csoporttal működteti tovább. 

 
7. Közbeszerzési szabályzat elfogadása 
Előterjesztő: Ángyán Tamás polgármester 
 
Ángyán Tamás polgármester 
A közbeszerzési szakértő elkészítette a közbeszerzési szabályzat tervezetét. A megnyert nagy 
összegű pályázatok miatt szükséges lesz ez a szabályzat. A közbeszerzési referens nélkül 
ezeket a pályázatokat nem tudjuk lebonyolítani. Javaslom elfogadásra közbeszerzési 
szabályzatot a tervezet szerint. 
 
Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
61/2017. (V.31.) h a t á r o z a t 

 
Öskü Község Önkormányzat Képviselő- testülete Öskü közbeszerzési 
szabályzatát határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
8. Vegyes ügyek 
8.1. Település Arculati Kézikönyv elkészítésére benyújtott ajánlatok elbírálása, 
szerződéskötésre felhatalmazás 
Előterjesztő: Ángyán Tamás polgármester 
 
Ángyán Tamás polgármester 
Az előterjesztést mindenki megkapta. A PüTeB tárgyalta az előterjesztést, milyen döntés 
született? 
 
Farkas Imre képviselő, PüTeB tagja 
Bizottságunk egyhangúan támogatja a határozati javaslatban szereplő vállalkozás megbízását. 
 
Ángyán Tamás polgármester 
Ha nincs kérdés, hozzászólás javaslom elfogadásra én is a határozati javaslatot. 
 
Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
62/2017. (V.31.) h a t á r o z a t 

 
Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településarculati kézikönyv 
és településképi rendelet előkészítésével megbízza a: 

BALATON-TÁJ ÉPÍTÉSZ IRODA KFT-t  
(8230 Balatonfüred, Ady E. u.10., Kéri Katalin ügyvezető)  

A tervezési díj: 900.000,- Ft + ÁFA 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Öskü község 
Település Arculati Kézikönyvének készítésére szerződést kössön Balaton-Táj 
Építész Iroda Kft.-vel. 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Ángyán Tamás polgármester 

 
8.2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 
kérelme 
Előterjesztő: Ángyán Tamás polgármester  
 
Ángyán Tamás polgármester 
A Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, 
Kollégium és Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény ez évben is küldött egy 
levelet melyben a támogatásunkat kéri egy fő nyári táboroztatási költségeinek fedezésére. Egy 
náluk tanuló ösküi lakosú gyermekről van szó. A napközis tábor összköltsége 15.000 Ft, a 
család nehéz anyagi helyzete miatt azonban ez nem tudja finanszírozni. Ezt a támogatást 
korábbi években is biztosítottuk a szociális keret terhére.  
A pénzügyi bizottság is tárgyalta a kérelmet. 
 
Farkas Imre képviselő, PüTeB elnöke 
Bizottságunk  egyhangúan támogatta a kérelmet. 
 
Ángyán Tamás polgármester 
Javaslom, hogy biztosítsa a 15.000 Ft-ot a gyermek táboroztatása érdekében. 
 
Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
63/2017. (V.31.) h a t á r o z a t 

 
Öskü Község Önkormányzati Képviselő- testülete a Kozmutza Flóra 
Alapítvány Értelmileg Sérült Gyermekekért  részére a  Kozmutza Flóra 
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, 
Kollégium és Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézményben 
tanuló ösküi gyermek részére a nyári táborozáshoz történő 
hozzájárulásként 15.000 Ft támogatást biztosít. 
Felelős: Ángyán Tamás polgármester 
Határidő: azonnal 

 
8.3. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
Előterjesztő: Ángyán Tamás polgármester  
 
Ángyán Tamás polgármester 
Ismerteti az előterjesztést.  
Javaslom elfogadni a határozati javaslatot.  
 
Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
64/2017. (V.31.) h a t á r o z a t 
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Öskü Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  az egyenlő bánásmódról 
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben 
foglaltaknak megfelelően, a kétévente előírt áttekintésnek eleget tett, a program 
határidőre megvalósult intézkedéseinek teljesítését elfogadja. Megállapítja, hogy 
felülvizsgálat nem szükséges, a Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan 
formában helybenhagyja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a felülvizsgálatról tájékoztassa a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltségét. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ángyán Tamás  polgármester 

 
8.4. Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos előterjesztés 
Előterjesztő: Ángyán Tamás polgármester  
 
Ángyán Tamás polgármester 
Ismerteti az előterjesztést.  
Jelentős beruházás valósulhat meg ezáltal. 
A pénzügyi bizottság is tárgyalta a napirendet, támogatták a határozati javaslat elfogadását? 
 
Farkas Imre képviselő, PüTeB elnöke 
Igen, egyhangúan. 
 
Ángyán Tamás polgármester 
Kérdés, hozzászólás hiányában kérem, aki támogatja a határozati javaslat elfogadását 
kézfeltartással jelezze.  
 
Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
65/2017. (V.31.) h a t á r o z a t 

 
Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  

 
1. Támogatja a 015/3 hrsz területek tulajdonosának kérését, Öskü Község 

Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási 
tervének módosítására vonatkozóan, a 015/3 hrsz területek beépítésre nem szánt, 
különleges kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrás hasznosításának céljára 
szolgáló terület (jele:Kkk-me) övezeté történő módosítását, napelem-park 
telepítése céljával. 
 

2. A fejlesztéssel érintett 015/3 hrsz területeket kiemelt fejlesztési területté  
nyilvánítja. 

 
3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak érdekében Öskü 

Község Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és 
Szabályozási tervének módosításával kapcsolatos eljárást folytassa le, majd az 
egyeztetéseket következően terjessze a testület elé a módosítást.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Ángyán Tamás polgármester 
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8.5. Szállítási szerződés módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Ángyán Tamás polgármester  
 
 
Ángyán Tamás polgármester 
A fogyatékkal élő gyermekek iskolai szállítása közben a gépkocsivezető balesetet szenvedett, 
a baleset okozója egy szemből érkező, szabálytalanul közlekedő személygépkocsi volt, ami 
nekicsapódott a Renault Masternek. Személyi sérülés nem történt, az autó azonban olyan 
mértékű kárt szenvedett, hogy a javítása hat hétig tartott.  
A balesettel járó javítási költségeket a biztosító rendezte ugyan, azonban az autóbérlés 
többletköltsége, amely a biztosító által fizetett összeg felett van, a TNGK költségeit növelte.  
A baleset már a szállítási szolgáltatásra vonatkozó megállapodás képviselő-testületek általi A 
mikrobusz bérlésének költsége 224.054,- Ft volt, amelyet a 2017. évi költségvetés módosítása 
részeként kellene az érintett önkormányzatoknak biztosítani, és átadni a kistérségi társulás, 
azon belül is a TNGK számára. 
Az alapmegállapodásban rögzített feltételekkel és megosztásnak megfelelően többletköltség 
ránk eső része 12.323,- Ft. Én javaslom az összeg biztosítását és ennek megfelelően a 
szállítási szerződés módosításának aláírását. 
 
Farkas Imre képviselő, PüTeB elnöke 
Bizottságunk is tárgyalta a napirendet és támogatjuk az összeg biztosítását. 
 
Ángyán Tamás polgármester 
Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
66/2017. (V.31.) h a t á r o z a t 

 
Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12.323,-Ft-ot biztosít a Térségi 
Népjóléti Gondozási Központtal kötött szállítási szerződésben foglalt többlet 
kiadások fedezésére.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a többlet költség beépítését tartalmazó 
szállítási szerződés módosítást aláírja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Ángyán Tamás polgármester 

 
8.6. Ingatlan vásárlással kapcsolatos kérelmek 
Előterjesztő: Ángyán Tamás polgármester  
 
Ángyán Tamás polgármester 
Ebben a napirendben két kérelemmel kapcsolatban kell döntést hoznunk. Az egyik az Öskü 
1317. hrsz.-ú ingatlan megvásárlására vonatkozik. Az érintett terület a kérelmező ingatlanával 
szomszédos 554 m2-es terület.  
 
Farkas Imre képviselő, PüTeB elnöke 
Bizottságunk szeretné, ha a polgármester úr készítetne egy értékbecslést, majd ezt követően 
döntenénk az értékesítésről. 
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Ángyán Tamás polgármester 
Támogatom a javaslatot. Kérem, aki támogatja az értékbecslés megrendelését kézfeltartással 
jelezze. 
 
Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
67/2017. (V.31.) h a t á r o z a t 

 
Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 
önkormányzat tulajdonában álló 1317. hrsz.-ú ingatlan ingatlanforgalmi 
értékbecslését rendelje meg.  
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy az értékbecslés elkészültét követően 
terjessze be ismét döntésre az érintett ingatlan értékesítését. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ángyán Tamás polgármester 

 
Ángyán Tamás polgármester 
Nagy Róbertné is nyújtott be egy kérelmet az által huzamosabb ideje bérlet önkormányzati 
ingatlan megvásárlására. A kérelmező 15 éves futamidőre vásárolná meg a Bántai u. 2/4. 
szám alatti ingatlant a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 53.§-a biztosítja számára ezt a 
lehetőséget. Javaslom, hogy számára az értékbecslés által meghatározott áron értékesítsük az 
ingatlant. A pénzügyi bizottság is támogatta ülésén a javaslatomat. Kérem, aki egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  

Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
68/2017. (V.31.) h a t á r o z a t 

 

Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Öskü Község 
Önkormányzat  kizárólagos tulajdonát képező, valóságban Öskü Bántai u. 2/4. 
szám alatti ingatlant érvényes értékbecslés által meghatározott összegért értékesíti 
Nagy Róbertné (született: Hanák Mária  Öskü,  Bántai u. 2/4. sz. alatti bérlő 
részére. 
Felkéri a polgármestert, hogy az értékesítéshez kapcsolódó feladatok elvégzéséről 
gondoskodjon, továbbá felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ángyán Tamás polgármester 
 

8.7. Római Kat. Plébánia kérelme 
Előterjesztő: Ángyán Tamás polgármester  
 
Ángyán Tamás polgármester 
Felolvassa a Halmágyi Zoltán plébános kérelmét. 
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Farkas Imre képviselő, PüTeB elnöke 
Öskü Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja Öskü 
Község Önkormányzati Képviselő- testületének, hogy az Öskü, Római Katolikus Plébánia 
Templom világításának felújításához való hozzájárulás kérésnek ne tegyen eleget. 
 Felkéri a polgármestert, hogy a következő évi költségvetés tervezésekor vizsgálja meg a 
támogatás nyújtásának lehetőségét, majd terjessze a bizottság elé. 
 
Ángyán Tamás polgármester 
Én is hasonlóan gondolom. Van más javaslat? Ennek hiányában kérem, aki támogatja a 
pénzügyi bizottság határozata szerinti döntés meghozatalát, kézfeltartással jelezze. 
 
Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
69/2017. (V.31.) h a t á r o z a t 

 
Öskü Község Önkormányzati Képviselő- testülete megtárgyalta a Római 
Katolikus Plébánia Templom világításának felújításához való önkormányzati 
támogatás kérésére vonatkozó kérelmet és úgy dönt, hogy nem tesz eleget a 
kérelemnek a szűkös költségvetés miatt. 
 Felkéri a polgármestert, hogy a következő évi költségvetés tervezésekor vizsgálja 
meg a támogatás nyújtásának lehetőségét, majd terjessze a testület elé. 
Határidő: 2018. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Ángyán Tamás polgármester 

 
8.8. Bóbita-házban történő ellátáshoz való hozzájárulás kérése 
Előterjesztő: Ángyán Tamás polgármester  
 
Ángyán Tamás polgármester 
Pavelka Györgyné ösküi lakos kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Sérült fiát szeretné 
heti két alkalommal a várpalotai Bóbita-házba járatni. Ennek költségeit az önkormányzatnak 
szükséges finanszíroznia. Én javaslom, hogy elviekben támogassuk a kérelmet.  Pénzügyi 
bizottság tárgyalta a napirendet, milyen döntés született? 
 
Farkas Imre képviselő, PüTeB elnöke 
Öskü Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága elviekben 
támogatja Pavelka György ösküi lakos várpalotai Bóbita-házban heti két alkalommal történi 
ellátását. Felkéri a polgármestert, hogy a többlet költségekről egyeztessen az illetékesekkel és 
ezt követően döntésre terjessze be a bizottság elé. 

Ángyán Tamás polgármester 
Egyeztetek a Bóbita-ház vezetésével a konkrét összegekről. Kérem, aki elviekben támogatja a 
kérelmet, kézfeltartással jelezze. 
 
Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
70/2017. (V.31.) h a t á r o z a t 
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Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben támogatja Pavelka 
György ösküi lakos várpalotai Bóbita-házban heti két alkalommal történi ellátását.  
Felkéri a polgármestert, hogy a többlet költségekről egyeztessen az illetékesekkel 
és ezt követően döntésre terjessze be a testület elé.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Ángyán Tamás polgármester 
 

8.9. Veszprém megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében 2016.  
 évben Öskün végzett könyvtári tevékenységről és szolgáltatásokról szóló  
 tájékoztató 

Ángyán Tamás polgármester 
Ismerteti a tájékoztatót.  
Kérem, aki egyetért a tájékoztató elfogadásával kézfeltartással jelezze. 
 
Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
71/2017. (V.31.) h a t á r o z a t 

 
Öskü Község Önkormányzati Képviselő- testülete a Veszprém megyei 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében 2016-ban végzett könyvtári 
tevékenységről és szolgáltatásokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Veszprém Megyei 
Könyvtárellátási Szolgáltatónak. 
Felelős: Ángyán Tamás polgármester 
Határidő: azonnal 

 
8.10. Csavargó tábor támogatására vonatkozó kérelem 
 
Ángyán Tamás polgármester 
Átadóm a szót Biró Erika képviselőnek. 
 
Biró Erika képviselő 
Idén is megrendezésre kerülne az általános iskola szervezésében a csavargó tábor. Sajnos nem 
tudjuk megvalósítani ezt a tábort pályázati pénzből mégsem. Részvevő diákonként 3.000,-Ft-
ot szeretnénk kérni. Jelenleg 30 fő jelentkezett már, de ennek emelkedése még várható. 
Szerintem 40 főre kellene terveznünk. Ha mégis nyerne a pályázat, akkor nem kell a 
támogatás. 
 
Harnos László alpolgármester 
Nem lehet csökkenteni a költségeket? 
 
Biró Erika képviselő 
Csak ha csökkentjük a programokat. Ez a minőség romlására mehet csak. Mi nem csak a falun 
belül maradunk. Kicsit kitekinthetnek a gyerekek a világba. 
 
Ángyán Tamás polgármester 
Biztosítsunk  80.000,-Ft-ot. Ez egy köztes összeg. Ha nincs más javaslat, kérem aki támogatja 
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kézfeltartással jelezze. 
 
Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
72/2017. (V.31.) h a t á r o z a t 

 
Öskü Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gyermekek 
nyári szünidejére megszervezendő egy hetes „Csavargó tábort” 80.000,-Ft 
keretösszeggel támogatja.  
A támogatás számla ellenében kerül kifizetésre. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a 2017. évi költségvetés következő módosításakor a 
tartalékból legyen ez az összeg átcsoportosítva. 
Felelős:  Borteleki Istvánné jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Ángyán Tamás polgármester 
Ülés lezárása előtt van még valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Farkas Imre képviselő 
A ravatalozó tető kiszélesítéséről beszéltünk korábban, ezzel mi a helyzet? 
 
Ángyán Tamás polgármester 
Meglehet csinálni, de akkor falazni is kellene. 
 
Farkas Imre képviselő 
A látványterven, amit látunk más volt, mint a végeredmény. Jelzést tettünk még félkész 
állapotban, hogy a gyászolók így ázni fognak, valamit tenni kell, de mégsem történt 
változtatás.  
 
Biró Erika képviselő 
Előfordulhat, hogy lesz erre pályázat? Mert ha igen nem biztos érdemes foglalkozni vele.  
 
Ángyán Tamás polgármester 
Ezt nem tudjuk.  
 
Biró Kálmán képviselő 
Hatalmazzuk fel a polgármestert, hogy kérjen ajánlatokat a tető különféle bővítési 
lehetőségeire. 
  
Ángyán Tamás polgármester 
Támogatom Biró Kálmán javaslatát. 
 
Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 
0tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
73/2017. (V.31.) h a t á r o z a t 

 
Öskü Község Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
temető előtető különféle bővítésére kérjen ajánlatokat, majd terjessze a testület elé. 
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Felelős: Ángyán Tamás polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Egyéb észrevétel, javaslat nem lévén a testületi ülést 17 óra 28 perckor bezárom.  
 

Kmf. 
 
 
  


