
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Őr Község Képviselő- Testületének  2016. augusztus  17-én megtartott 

               rendkívüli üléséről. 

                

Jelen vannak:  Demjén Pál ,Kálmándi Bertalan , Mester Sándor,Miksi Róbert, Szabóné 

                          Kocsis Szilvia, Dr. Szabó Éva, képviselők, 
                         Hódi Miklós polgármester, Móré Zoltánné  jegyző helyettesi feladatokat ellátó 

                         személy Szervezeti és Működési Szabályzat alapján 

                         

Hódi Miklós polgármester köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a 

jelenléti ív szerint  6 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. 

 
Elmondja ,hogy Dr. Kapin Béla jegyző akadályoztatása miatt- aki jelenleg szabadságát tölti- Móré 

Zoltánné van jelen, aki az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a jegyző 

akadályoztatása esetén jogosult a jegyzői feladatokat ellátni. 

 

Javasolja a Tisztelt Képviselő- Testületnek a meghívóban közölt napirendek megtárgyalását. 

 

A Képviselő-Testület a meghívóban feltüntetett napirendi  pontok  tárgyalását 6 igen szavazattal 

elfogadta. 

 

Napirend előtti pontok tárgyalása: 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokban foglaltak végrehajtásáról 

Hódi Miklós polgármester ezen napirend előtti pont keretében elmondja, hogy legutóbb a Tisztelt Képviselő-

testület februári ülésén volt szó a lejárt határidejű határozatokban foglaltak végrehajtásáról. Ezt követően 

2016.március 16.napján volt Képviselő-testületi Ülés ahol is az Önkormányzat 2016.évi költségvetését 

hagytuk jóvá  valamint a 17/2016 számú határozatunkban az AXIS KFT- t mint legelőnyösebb ajánlattevőt 

választottuk ki a létesítendő új háziorvosi rendelő terveinek elkészítésére. A szerződés megkötésre került. A 

18/2016.számú határozatunkban foglaltak alapján pályázatot nyújtottunk be a községháza energetikai 

korszerűsítésére,valamint az I. és II. világháborús emlékművek felújítására. A 19/2016.számú határozatban 

foglaltak alapján pályázatot írtunk ki az őri Napközi Otthonos Óvoda Óvodavezetői álláshelyére. 

A 2016.április 22.napján megtartott Képviselő-testületi Ülésen 21/2016.számú határozatban foglaltak alapján 

pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a hűtőház megvalósítására,a 22/2016.számú határozatban foglaltak 

alapján pedig Őr Községben hűtőház megvalósítására projekt műszaki előkészítési feladatainak-

tervek ,műszaki leírás, tervezői költségvetés készítése- elvégzésével az ENEREA Észak -Alföldi 

Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. 4400, Nyíregyháza ,Sóstói u.31/B. székhelyű céget 

bíztuk meg. Nettó 200 e/Ft + Áfa összeg került kifizetésre,a fennmaradó összeg nyertes pályázat 
esetén illeti meg a céget. A 23/2016.(IV.22.)számú  határozatban a Szatmári Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról döntött a Tisztelt Képviselő-Testület. A 

24/2016.(IV.22.)számú határozatban   

Községháza  valamint közpark felújítása pályázat keretében tervdokumentáció készítésével, a 

Haklik Mérnöki Iroda Kft. 4800 Vásárosnamény, Táncsics Mihály ut 16.sz. Alatti cég lett 

megbízva. A 650.000 Ft+ÁFA összegből 150.000Ft +ÁFA került kifizetésre,a többi nyertes pályázat 

esetén fizetendő. 

 

A 2016.május 11.napján megtartott Képviselő-Testületi Ülésen 25/2016-28/2016.számú 

határozatokban települési segélyek kerültek megállapításra,míg a 29/2016.számú határozatban 

http://16.sz/


Őr Község Önkormányzatának 2016. évi Éves Összesített Közbeszerzési Tervének elfogadására 

került sor.A 30/2016 (V.11.) számú határozatban Kripák Balázs Őri lakos kérelmének 

megtárgyalására került sor, míg a 31/2016 (V.11.) számú határozatban Györfiné Szilágyi Gyöngyvér 

Jármi,Széchenyi ut 6 sz. alatti lakos földcsere kérelmének megtárgyalása volt napirenden,mely 

határozatban foglaltak nem kerültek végrehajtásra,mivel felül kell vizsgálnia kérelmet,illetőleg a 

döntést,mivel kevesebb területet ajánlott fel mint amit ő kérne az önkormányzattól .A 

33/2016.(V.11.)számú határozatban  Állásfoglalás született  az Önkormányzat tulajdonát képező 

CASSE 580 G típusú kotrógép értékesítése tárgyában. A 34/2016.(V.11.)számú határozatban  

Gyermeknap és Pedagógusnapi rendezvények támogatása döntés született. 

 

 A 2016.május 25.napján megtartott Képviselő-testületi Ülésen 35/2016.(V.25.)számú határozatban  

„A Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása”projekt keretében konyhaeszközök 

beszerzésére benyújtott árajánlatok elbírálása,nyertes ajánlattevő kiválasztása című határozatában a 

Tisztelt Képviselő-Testület a beszerzendő konyhai eszközök szállításával,beüzemelésével a. Kappa 

HV Kft 5000, Szolnok Aradi utca 4. szám alatti székhelyű céget  bízta  meg. A 36/2016.( V.25.) KT. 

számú határozatban az Őri napközi Otthonos Óvodában megvalósuló sószoba kialakítására beérkezett 

árajánlatok elbírálása,kivitelező kiválasztása történt meg ,míg a 37/2016.( V.25.) KT. számú 

határozatban foglaltak szerint  a Casse 58 G típusú kotrógép Jenei Béla 4336, Őr Dózsa György 

u.22.szám alatti lakos részére eladásra került. A38/2016.( V.25.) KT. számú határozatban Az 

Önkormányzat tulajdonát képező XIP- 665 forgalmi rendszámú utánfutó értékesítése mellet 

döntöttünk,azonban ez nem történt meg .Az utánfutó le lett műszakíztatva,a későbbiekben ismételten 

foglalkozni kell az eladás témájával. A 39/ 2016.(V.25.)KT. számú határozatban Őr Község 

Önkormányzat Képviselő-Testületének 25/2015.(V.20.) számú határozatának újratárgyalása, annak 

módosítása volt napirenden mely határozatban foglaltakkal kapcsolatos bejegyzések folyamatban 

vannak. A 40/2016.(V.25.)számú határozatban   

Állásfoglalás született az „Önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének felújításának 

támogatása” elnevezésű pályázati konstrukció keretében az Őri Közös Önkormányzati Hivatal 

székhely településének Polgármesteri Hivatala felújítása pályázat benyújtása tárgyában. A pályázat 

benyújtása megtörtént a határozatban foglalat számszaki adatokkal. A 41/2016.(V.25.) számú 

határozatban foglaltak alapján Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása történt meg . 

 

2016.junius 07.napján rendkívüli ülés megtartására került sor ,mely ülésen a 42/2016.(VI.07.)számú 

határozatban Őr Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 35/ 2016.( V.25.) számú 

határozatának újratárgyalása, annak módosítása történt meg ,új szerződés kötésére került sor  a 

határozatban foglaltak szerint. 

 

A 2016.junius 22.napján megtartott Képviselő-Testületi Ülésen az Őri Napközi Otthonos  Óvoda 

Óvodavezetői Pályázatra beérkezett pályázatról készült  szakmai  vélemény  ismertetésesre került 

sor,illetőleg a 43/2016.(VI.22.) számú határozatban Állásfoglalás született  a TOP -3.2.1-15 azonosító 

számú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati konstrukció keretében a Bibó 

István Általános Iskolai tagintézmény Őr Iskola épület és tornaterem energetikai korszerűsítésére 

pályázat benyújtása tárgyában 

 



2016.junius 29.napján megtartott Képviselő-testületi Ülésen a 43/2016.(VI.29.)számú határozattal 
került sor A Jármi-Papos-Őr Általános Iskola Bibó István Tagintézménye 2015/2016-os tanévéről 

szóló tájékoztató megtárgyalására,és elfogadására, a 44/2016.(VI.29.)számú határozatban Az Őri 

Napközi Otthonos Óvoda Óvodavezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálására, a 

45/2016.(VI.29.)számú határozatban elfogadásra került Az Önkormányzat Gyermekjóléti Szolgálat 

Gyermekvédelmi 2015.évi feladatainak ellátásáról szóló BESZÁMOLÓ,a 46/2016.(VI.29.)számú 

határozattal pedig döntés született az Őr-Nyírparasznya Család -és Gyermekjóléti Szolgálat 

létszámbővítése tárgyában. A 47/2016.(VI.29)-50/2016(VI.29.)számú határozatokban pedig 

települési segélyek megállapítására került sor. 

 

A 2016.julius 06.napján megtartott Képviselő-Testületi Ülésen pedig az 51/2016.(VII.06.) számú 

határozatban Görög Istvánnét bízta meg a Tisztelt Képviselő-testület 1 évre az Őri napközi Otthonos 

Óvoda Óvodavezetői feladatainak ellátásával. 

 
Ezt követően a Polgármester felkérte a Tisztelt Képviselő-Testület tagjait, hogy szavazzanak a szóbeli 

határozat-tervezetről: 

 

A Képviselő- Testület tagjai  6  igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 

 

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

53/2016.(VIII.17.)SZÁMÚ 

HATÁROZATA 

 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatokban foglaltak végrehajtásáról 

 

A Képviselő-Testület: 

 
A lejárt határidejű határozatokban foglaltak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja,tudomásul veszi. 
 

Tájékoztató a két ülés között történt főbb eseményekről 

 

Hódi Miklós polgármester ezen napirend előtti pont keretében elmondja, hogy az előző tájékoztató 

óta eltelt időszakban sor került a Művelődési Ház ellenőrzésére a katasztrófa védelem 

részéről,valamint a közfoglalkoztatás ellenőrzésére is sor került .A Gyermeknapi rendezvények 

mind az Óvodában,mind az iskolában megtartásra kerültek,valamint a tanévzáró események is 

rendben lezajlottak. Az Ezüst Alkony Nyugdíjas Klub jubileumi rendezvénye is sikeresnek volt 

mondható,és hasonlót lehet mondani a Sportegyesület évzáró rendezvényéről is. 

Elmondja továbbá,hogy Megyei Polgárőr Nap megtartására került sor Ajakon,ahol a szervezet teljes 

létszámmal képviseltette magát. A Megyei Rendőrkapitányságtól egy SKODA FÁBIA típusú 

járművet kapott a polgárőrség,és ezen járművet a polgárőr egyesület üzemelteti meghatározatlan 

ideig. 

 

Előadja továbbá, hogy egy szál virággal,és közös kirándulással került sor a köztisztviselők és 

egészségügyi dolgozok napjának megünneplésére ,melynek keretében Gyöngyös környékén jártak a 

dolgozok. Ennek összköltsége 152.000 Ft volt. 

 

Elmondja továbbá,hogy hetente kerül sor a közfoglalkoztatás keretében brigádvezetői 

megbeszélésekre,valamint a hivatali dolgozok esetében is hasonló rendszerességgel történik 

egyeztetés. A közfoglalkoztatási munkák keretében 50 Fő veszt részt 

burgonya,napraforgó,uborka,orange tök,főző tök termesztésben a belvizes projektben 15 Fő,az útőr 



programban 10 Fő vesz részt. A belvizes projektben résztvevők jelenleg a József Attila úton 

dolgoznak,a Rákóczi ut végén már végeztek a munkálatokkal .Az útőr programban dolgozók fő 

feladata a bel és külterületi kerékpárút karbantartása,javítása. A huzamosabb idejű 

közfoglalkoztatásban jelenleg 36 fő dolgozik,fő feladatuk a virág és parkgondozás,sportpálya 

karbantartása,iskola óvoda rendben tartása. A virág és palántagondozással 5 fő,sportpálya rendbe 

tartásával  2 fő Óvodában a munkálatokkal 2 fő,Iskolában a munkálatokkal  2 fő van megbízva,a 

fennmaradó létszám vezénylés szerint végzi munkáját,ott ahol szükséges pl. jelenleg parlagfű irtással 

foglalkozik 17 Fő. Az elmúlt időszakban 7 főnek szűnt meg a közfoglalkoztatási jogviszonya közös 

megegyezéssel,2 főnek munkáltatói felmondással. 

 

Elmondja továbbá, hogy a Hunyadi út felújítása tervdokumentációja elkészült,költségvetése 55 millió 

forint lenne. 

Előadja továbbá, hogy a játszótéri eszközök festése került tervezésre a közeljövőben. 

 

Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-Testület tagjait arról is,hogy a következő eszközök kerültek 

beszerzésre : 

1db MBP 6,5 tonnás Pótkocsi:1.524.000 Ft 

1 db 2,2 függesztett Tárcsa: 508.000 Ft 

1 db WOGEL-NOT Eke: 457.200 Ft 

1 db RABA-WERK  Kombinátor :Folyamatban van a beszerzése 120.000 Ft összegben. 

 

Elmondja továbbá, hogy lehetőség lett volna 5 m3-es szippantó beszerzésére, melyre 600.000 Ft 

támogatás áll rendelkezésre. Egy Nyírkarászi vállalkozótól kapott is az Önkormányzat árajánlatot 

ebben az összegben, de sajnálatos módon másnak adta el. November 30-ig megpróbálja az 

Önkormányzat ezen az áron a beszerzést, de sajnos önerőt nem tud biztosítani a megvásárláshoz. 

 

Ezt követően a Polgármester felkérte a Tisztelt Képviselő-Testület tagjait, hogy szavazzanak a szóbeli 

határozat-tervezetről: 

 

A Képviselő- Testület tagjai  6  igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 

 

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

54/2016.(VIII.17.)SZÁMÚ 

HATÁROZATA 

 
Tájékoztató a két ülés között történt főbb eseményekről 

 

A Képviselő-Testület: 

 
A két ülés között történt főbb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja, tudomásul veszi. 

 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

 
1.)Szociális ügyek /Zárt Ülés, Külön Jegyzőkönyvezve / 
    Előadó: Hódi Miklós polgármester 
 

Kozma László az Egyesület Elnöke belép az Ülésterembe. 

 



2./Őr Község Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2015.évre vonatkozó szakmai -gazdasági 

    tájékoztatójának megtárgyalása 
    Előadó: Móré Zoltánné jegyző h. 

Hódi Miklós polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészíti azzal hogy Kozma László lett a Polgárőr 

Egyesület Elnöke az átvezetés minden szükséges fórumon megtörtént. 

Kozma László Elnök : Elmondja,hogy a kapott támogatás nagyon kevés, a benzin költség,a biztosítás 

és az egyéb kiadások jelentősek,és bevételük csak a tagdíj. Többször is kimaradtak 

pályázatokból,mivel az Egyesület papírjai nem voltak rendben. A területi vezetők segítségével 

sikerült megkapnia SKODA FÁBIA gépkocsit. Egyenruha kellene a polgárőr szolgálatot 

adóknak .Elmondja továbbá,hogy a Képviselő-Testület tagjainak nagy része nem vett részt az évzáró 

gyűlésen, most lesz a tíz éves évforduló a megalakulásnak,jó lenne ha megköszönnék a 10 éves 

tagságot az egyesület tagjainak. Valamint a szolgálati járműnek garázs kellene. 

Ezt követően a  polgármester megkérdezi, hogy van e valakinek kérdése. 

Kérdést tett fel: Kálmándi Bertalan , Mester Sándor, Miksi Róbert, Szabóné Kocsis Szilvia, Dr. Szabó 

Éva, képviselők, 

 

A kérdésekre az előadó a választ megadta. 

 

A  polgármester megkérdezi, hogy van e valakinek hozzászólása. 

 

Hozászolások: 

 

Kálmándi Bertalan:  Az ÁFÉSZ Udvaron van garázs és iroda is,ezért a javaslatom az lenne,hogy ott 

kellene a Polgárőr Egyesületnek iroda helyiséget és garázst biztosítani. 

 

Hódi Miklós:Igen az ÁFÉSZ udvar már megfelelő lenne,mivel az Önkormányzat azt a területet a 

közelmúltban megvásárolta. Ezenkívül kéri,hogy ha az Egyesület vezetése  ez év november 30-ig 

készítse el, és nyújtsa be a Polgárőr Egyesület 2017.évi költségvetés tervezetét  az Önkormányzat  

vezetéséhez, azért, hogy az ott leírtak figyelembe vételével kerüljön  megállapításra az 

Önkormányzat 2017.évi költségvetésében a 2017.évi támogatás mértéke.. Ezen kívül egy 

könyvelőalkalmazására is szükség lenne,mivel jelentős támogatásoktól esik el a 

polgárőrség ,valamint meg kell kezdeni az iroda helyiség kialakítását. Itt kell megjegyezni,hogy a 

Művelődési Ház rendezvényeinél kérné,hogy mindig legyen polgárőr szolgálat ,és ennek mintegy 

ellentételezéseként a bérleti díj egy része alkalmanként 5000 Ft  a polgárőrségnek kerülne átutalásra 

működési támogatásként. 

 

A Tisztelt Képviselő-testület tagjai egyetértenek Hódi Miklós polgármester javaslataival. 

 
Ezt követően a polgármester felkérte a Képviselő-Testület tagjait, hogy szavazzanak a   határozat  

tervezetről: 

Ezt követően a Képviselő- Testület tagjai  6  igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 

 

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

60/2016.(VIII.17.)SZÁMÚ 

HATÁROZATA 

 



Őr Község Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2015.évre vonatkozó szakmai -gazdasági 

    tájékoztatójának megtárgyalása 
    

A Képviselő-Testület: 

 

1.Őr Község Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2015. évre vonatkozó szakmai -gazdasági 

tájékoztatóját elfogadja, tudomásul veszi. 

 

2.Támogatja, és egyetért azzal, hogy az Őr Művelődési Ház rendezvényeinek bérleti díjából 

  alkalmanként 5000 Ft működési támogatásként kerüljön a Polgárőr Egyesületnek átutalásra. 

 

3.Felhatalmazza a Polgármestert a 2. pontban foglaltak végrehajtásához szükséges 

   intézkedések megtételére. 

 

4.Felkéri a Polgárőr Egyesület Vezetőségét, hogy az Egyesület 2017.évi költségvetésének 

  tervezetét 2016.november 30.napjáig nyújtsa be a Polgármesternek. 

 

Kozma László Polgárőr Egyesület Elnöke Elhagyja az Üléstermet. 

Póti József az Ifjúsági Csapat Edzője belép az Ülésterembe. 

 
3./TÁJÉKOZTATÓ Őr Községi Sportegyesület 2015. évben való tevékenységéről 
    Előadó: Hódi Miklós polgármester 
     

Hódi Miklós polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészíti azzal,hogy szeretné megköszönni Póti 

Józsefnek, hogy elvállalta az őri IFI csapat edzését,és Kálmándí Bertalannak a felnőtt csapatban 

végzett munkáját. 

Ezt követően a  polgármester megkérdezi, hogy van e valakinek kérdése. 

Kérdést tett fel: Demjén Pál képviselő 

 

A kérdésekre az előadó a választ megadta. 

 

A  polgármester megkérdezi, hogy van e valakinek hozzászólása. 

Hozzászolások: 

Hódi Miklós polgármester: Megállapítható ,hogy a Sportegyesület a kapott támogatást 

szabályszerűen használta fel,és itt is fennáll az a probléma, hogy célszerű lenne növelni a támogatást. 

Ennek érdekében e napirend keretében is kéri, hogy az Egyesület vezetése  ez év november 30-ig 

készítse el, és nyújtsa be a Sport Egyesület 2017.évi költségvetés tervezetét  az Önkormányzat  

vezetéséhez, azért, hogy az ott leírtak figyelembe vételével kerüljön  megállapításra az Önkormányzat 

2017.évi költségvetésében a 2017.évi támogatás mértéke. 

A Tisztelt Képviselő-testület tagjai egyetértenek Hódi Miklós polgármester javaslataival. 
 

Ezt követően a polgármester felkérte a Képviselő-Testület tagjait, hogy szavazzanak a   határozat  

tervezetről: 

 

Ezt követően a Képviselő- Testület tagjai  6  igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 



KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

61/2016.(VIII.17.)SZÁMÚ 

HATÁROZATA 

 
TÁJÉKOZTATÓ Őr Községi Sportegyesület 2015. évben való tevékenységéről 

  

A Képviselő-Testület: 

 

1.Őr Községi Sportegyesület 2015. évben való tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja, tudomásul 

veszi. 

 

2.Felkéri a Sport Egyesület Vezetőségét, hogy az Egyesület 2017.évi költségvetésének 

  tervezetét 2016.november 30.napjáig nyújtsa be a Polgármesternek. 

 

Póti József Edző elhagyja az Üléstermet. 

Görög Istvánné Megbízott Óvodavezető belép az Ülésterembe. 

 
4./Az Őri Napközi Otthonos Óvoda 2015/2016 -os  nevelési évéről szóló éves   beszámoló elfogadása 

   Előadó: Móré Zoltánné jegyző h. 
 

Hódi Miklós polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészíti azzal,hogy szeretné megköszönni az óvoda 

dolgozóinak az egész éves munkáját. 

 

Görög Istvánné mb. Óvodavezető:Szeretném megköszönni a Tisztelt Képviselő-Testületnek,hogy 

egy évre ismét bizalmat adott nekem,és ígérem, hogy munkámat továbbra is a legjobb tudásom szerint 

fogom ellátni. 

 

Ezt követően a  polgármester megkérdezi, hogy van e valakinek kérdése az előterjesztéssel 

kapcsolatban. 

Kérdést tett fel: Dr. Szabó Éva képviselő 

 

A kérdésekre az előadó a választ megadta. 

 

A  polgármester megkérdezi, hogy van e valakinek hozzászólása. 

Hozzászólás nem volt. 

Ezt követően a polgármester felkérte a Képviselő-Testület tagjait, hogy szavazzanak a   határozat  

tervezetről: 

 
Ezt követően a Képviselő- Testület tagjai  6  igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 

 

 

 

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

62/2016.(VIII.17.) SZÁMÚ 

HATÁROZATA 

 

Az Őri Napközi Otthonos Óvoda 2015/2016 -os  nevelési évének értékeléséről szóló 

éves beszámoló elfogadása 



 

A Képviselő- Testület: 

 

1. Az Őri Napközi Otthonos Óvoda 2015./ 2016.-es nevelési évének értékeléséről szóló beszámolót 

elfogadja, tudomásul veszi. 

 

Görög Istvánné mb. Óvodavezető elhagyja az Üléstermet. 

5./ŐR  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK A helyi pénzbeli 
    és természetbeni ellátásokról és támogatásokról  szóló 1/2015.(II.26.)számú önkormányzati 
    rendeketének módosítása 
    Előadó: Móré Zoltánné jegyző h. 
 

Hódi Miklós polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészíti azzal, hogy javasolja , hogy  a 

rendelet tervezetben  a 11.§ (1) bekezdése oly módon kerüljön kijavításra, hogy a (3) bekezdésben 

megjelölt mennyiségű  mezőgazdasági termékek a közfoglalkoztatásban résztvevő rászoruló 

családok  között háztartásonként kerüljenek kiosztásra.   Valamint a kiosztott mennyiség javaslata 

szerint uborkából 10 kg, tökből 10 kg ,burgonyából 20 kg legyen. 

 

Ezt követően a  polgármester megkérdezi, hogy van e valakinek kérdése az előterjesztéssel 

kapcsolatban. 

Kérdés nem volt. 

 

A  polgármester megkérdezi, hogy van e valakinek hozzászólása. 

Hozzászólás nem volt. 

Ezt követően a polgármester felkérte a Képviselő-Testület tagjait, hogy szavazzanak a   rendelet  

tervezetről: 

 
Ezt követően a Képviselő- Testület tagjai  6  igen szavazattal meghozta az alábbi rendeletet: 

 

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZTA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

6 /2016.( VIII.18.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELETE 

 

ŐR  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 

 

A helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról  szóló 1/2015.(II.26.)számú  

önkormányzati rendeketének 

módosítása 

Őr Község Önkormányzata Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 

32. cikk (2) bekezdésében, valamint A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján , figyelemmel A 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 45.§ - ában foglaltakra, az 

ott meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

 



Őr Község Önkormányzata Képviselő- Testületének A helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról és 

támogatásokról szóló 1/2015.(II.26.) számú Önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) II. 

Fejezet 2.§ az alábbi f.)  ponttal egészül ki: 

 

2.§ f) Természetbeni települési támogatás 

2.§ 

A Rendelet II. Fejezete az alábbi 11.§-al egészül ki: 

 

11.§(1)A mezőgazdasági közfoglalkoztatás keretében megtermelt mezőgazdasági termékek (uborka, 

tök burgonya) (3) bekezdés szerinti mennyisége a közfoglalkoztatásban résztvevő rászoruló 

családok között  háztartásonként  kerüljenek természetben kiosztásra kerül,amely kiosztási jegyzék 

alapján történik. 

 

(2)A kiosztott mennyiség a megtermelt árú mennyiségétől függ. 

 

(3)    Uborka 10 Kg 

         Tök 10 Kg 

         Burgonya: 20 Kg 

4.§ 

 

(1)Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Őr Község Önkormányzat Képviselő-testületének A 

helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról  szóló 1/2015.(II.26.)számú  

önkormányzati rendeletének 10.§-a 11.§- ra, 11.§-a 12.§-ra,12.§-a 13.§-ra,13.§-a 14.§-ra,14.§-a 15.§-

ra módosul. 

 

6./ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK Az egészségügyi 
    alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendeletének elfogadása 
    Előadó: Móré Zoltánné jegyző h. 
 
Hódi Miklós polgármester az irásbeli előterjesztést kiegészíti azzal, hogy javasolja,hogy a rendelet 4.§-ában a 

“felnőtt háziorvosi körzet” megnevezés helyett “vegyes háziorvosi körzet “ kerüljön a rendeletbe,valamint az 

1.számú mellékletben is módosítást javasol oly módon, hogy “Felnőtt háziorvosi körzet” helyett “Vegyes 

( felnőtt és gyermek)” cím szerepeljen. 

 

Ezt követően a  polgármester megkérdezi, hogy van e valakinek kérdése az előterjesztéssel 

kapcsolatban. 

Kérdés nem volt. 

 

A  polgármester megkérdezi, hogy van e valakinek hozzászólása. 

Hozzászólás nem volt. 

Ezt követően a polgármester felkérte a Képviselő-Testület tagjait, hogy szavazzanak a   rendelet  

tervezetről: 

 
Ezt követően a Képviselő- Testület tagjai  6  igen szavazattal meghozta az alábbi rendeletet: 

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 



KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

7./2016.(VIII.18) önkormányzati rendelete 

Az egészségügyi alapellátások körzeteiről 

Őr Község Önkormányzata Képviselő-Testülete A Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1)-(2) 

bekezdésében foglaltak, valamint A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi 

CLXXXIX. törvény 42.§-ában kapott felhatalmazás,az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény 

152.§ (1)-(2) bekezdéseinek, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.évi II. törvény 2.§ 

(2) bekezdésének rendelkezései alapján az alapellátás keretében nyújtandó egészségügyi 

alapellátásról és körzetének kialakításáról a következőket rendeli el: 

A rendelet célja 

1.§. 

E rendelet célja, hogy Őr Község Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) közigazgatási 

területén – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglaltakkal összhangban 

– az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott egészségügyi alapellátási 

feladatát a betegellátás színvonalának emelése érdekében teljes körűen biztosítsa. 

A rendelet hatálya 

2.§. 

 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátást 

végző – háziorvos, fogorvos, területi védőnő, valamint az ügyeleti ellátást biztosító – szolgáltatókra. 

3.§. 

Az egészségügyi alapellátási körzet székhelye:4336, Őr Szabadság u.1.szám 

 

4.§. 

A vegyes háziorvosi körzetek rendelőjének címét és a körzetekhez tartozó utcák neveit az 1. melléklet 

tartalmazza: 

 

5.§. 

Fogászati ellátás körzet címe:.4562 ,Vaja .Damjanich u.65.szám 

A fogászati ellátást a „LUX COR DENTAL Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság látja el Őr 

Község közigazgatási területére,teljes lakossága  vonatkozásában  külön megállapodás alapján a 4562, 

Vaja, Damjanich u. 65 .számú telephelyén. 

 

6.§. 



Iskola-egészségügyi és ifjúság-egészségügyi valamint iskolai védőnői ellátás körzete, címe, 

körzethez tartozó terület 

A feladatot ellátó orvos: Dr. Szabó Éva 

Napközi Otthonos Óvoda 4336. Őr Rákóczi u.50.szám 

Általános Iskola 4336, Őr Arany János u.2. 

7.§. 

 

Őr Község közigazgatási területe önálló védőnői körzetet alkot. Védőnői ellátás körzet címét, 

körzethez tartozó terület megnevezését a 2.melléklet tartalmazza. 

8.§. 

Őr Község Önkormányzata az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátását a Szatmári 

Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátás Intézmények Mátészalka, Szalkay L. u. 

2/a, telephelye: Mátészalka, Kölcsey tér 2. biztosítja. 

A háziorvosi feladatok sürgősségi ellátására összevont hétvégi és központi ügyeleti szolgálat 

hétköznaponként este 16 órától másnap reggel 08 óráig tart. 

9.§. 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

  

  

1.számú melléklet 

 

Vegyes (felnőtt -és gyermek) háziorvosi körzet: 

 

4336, Őr Szabadság u.1.szám 

 

Alkotmány utca, Arany János utca, Bem József utca.,Bethlen Gábor utca, Brigád utca,Dózsa 

György utca,Hunyadi János utca,Hunyadi úti lejáró,Ifjúság utca,Jókai Mór utca, József Attila 

utca,Kálvin János utca,Kossuth Lajos utca, Kölcsey Ferenc utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi 

Ferenc utca, Szabadság utca,Széchenyi István utca, Víg utca,Vörösmarty Mihály utca, 

2.számú melléklet 

 

1.Körzeti Védőnő neve: Kurucz Anna 

 

Alkotmány utca, Arany János utca, Bem József utca.,Bethlen Gábor utca, Brigád utca,Dózsa 

György utca,Hunyadi János utca,Hunyadi úti lejáró,Ifjúság utca,Jókai Mór utca, József Attila 

utca,Kálvin János utca,Kossuth Lajos utca, Kölcsey Ferenc utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi 

Ferenc utca, Szabadság utca,Széchenyi István utca, Víg utca,Vörösmarty Mihály utca, 

7/ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Az önkormányzat 
  vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályiról szóló 14/2014.( X.09.) önkormányzati 
   rendeletének módosítása 
Előadó: Móré Zoltánné jegyző h. 



Hódi Miklós polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészíti azzal, hogy e napirend keretében a rendelet 

tervezet mellékleteiben szereplő vagyontárgyak bérleti díját kellene megállapítani a Tisztelt Képviselő-

Testületnek, melyre javaslatokat vár, valamint a 2.számú mellékletben javasolja azt a megjegyzést 

feltüntetni,mely szerint a 4.) pontban megjelölt „Külterületi Fásított terület:” esetében amennyiben az 

ingatlan tulajdonos,vagy használó azt rendben tartja ,akkor mentesül a fizetési kötelezettsége alól. A rendben 

tartás tényét, annak teljesítését minden év június 15.napjáig ellenőrizni szükséges. 

A Tisztelt Képviselő-Testület tagjai egyetértenek Hódi Miklós polgármester javaslatával. 

Ezt követően a  polgármester megkérdezi, hogy van e valakinek kérdése az előterjesztéssel 

kapcsolatban. 

Kérdés nem volt. 

A  polgármester megkérdezi, hogy van e valakinek hozzászólása. 

Hozzászólás nem volt. 

Ezt követően a Tisztelt Képviselő-testület tagjai javaslatokat tesznek a mellékletekben megjelölt 

vagyontárgyak bérleti díjára ,mely javaslatok alapján kialakítják a bérleti díjak végső összegét tételenként. 

Ezen bérleti díjak összegei feltüntetésre kerülnek a rendelet-tervezet részét képező 2.-3.-4. számú 

mellékletekben. 

Ezt követően a polgármester felkérte a Képviselő-Testület tagjait, hogy szavazzanak a   rendelet  

tervezetről: 

 
Ezt követően a Képviselő- Testület tagjai  6  igen szavazattal meghozta az alábbi rendeletet: 

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZTA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

8/2016.( VIII.18.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELETE 

 

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

Az  önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályiról szóló 14/2014.( X.09.) 

önkormányzati rendeletének módosítása   

Őr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) 143. § (4) bekezdés i.) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) 

bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, 32. 

cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

 

Őr Község Önkormányzata Képviselő- Testületének Az  önkormányzat vagyonáról és a 

vagyonhasznosítás szabályiról szóló 14/2014.( X.09.) önkormányzati rendelete  (továbbiakban: 

Rendelet) 9.fejezete helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

9.Az önkormányzati vagyon bérbeadása 



21.§ 

(1)Az önkormányzat tulajdonát képező ingó és ingatlan vagyontárgyak feladata elsődlegesen  az 

önkormányzatoknál jelentkező saját munka elvégzéséhez szükséges anyag- és áruszállítás, 

mezőgazdasági munka bonyolítása. 

 

(2)Szabad kapacitás esetén a az önkormányzat tulajdonát képező ingó és ingatlan vagyontárgyak 
-Bel -és Külterületi Ingatlanok,    Épületek,építmények, Járművek ,benzin diesel és elektromos 

üzemű gépek, munkagépek és kis értékű eszközök díj ellenében külső szervek és személyek 

részére bérbe adhatóak. 

 

(3)A (2) bekezdésben meghatározott bérbe adható ingó és ingatlan vagyontárgyak körét  valamint 

az ott nevesített vagyontárgyakhoz kapcsolódó díjtételeket  a rendelet 2.,3.,4., számú melléklete 

tartalmazza. 

 
(4)A 4.számú mellékletben *-gal  jelölt eszközök kezelőszemélyzettel együtt kerülhetnek 

bérbeadásra. 

 
(5)A 2.,3.,4., számú   mellékletekben szereplő vagyontárgyak bérbeadásának eljárási rendjét  külön 

szabályzat tartalmazza. 

 
(6)A közfoglalkoztatás keretében beszerzett  ingó és ingatlan vagyontárgyak bérbeadásából 

származó  díj bevétel az önkormányzat közfoglalkoztatási számlájára,míg az önkormányzat 

tulajdonát képező egyéb ingó és ingatlan vagyontárgyak bérbeadásából származódíj  bevétel az 

önkormányzat számlájára kell,hogy befizetésre kerüljön ,valamint ezeken a számlaszámokon 

kerülnek könnyviteli és számviteli nyilvántartásra. 

 
(7)Indokolt esetben az önkormányzat rendeletének 2.,3.,4., számú mellékletében meghatározott 

nagyságú  díjtétel összegért az önkormányzat is bérbe vehet helyi lakosoktól,vállalkozásoktól az 

ott nevesített ingó és ingatlan vagyon tárgyakkal megegyező területű,és ugyanolyan funkciókat 

szolgáló  ingókat  és ingatlanokat..Megegyezés hiányában a Képviselő-Testület a bérbevételről, és 

annak díjáról egyedi határozattal dönt. 

 

2.§ 
 

(1)Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Őr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Az  

önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályiról szóló 14/2014.( X.09.) önkormányzati 

rendeletének 9.fejezete , 10.fejezetre, 21.§-a 22.§- ra, 22.§-a 23.§-ra, módosul. 

 
Őr Község Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 

14/2014.(X.09.)KT.rendelet módosítása. 

 

2.számú melléklet 

 

INGATLANOK 

BÉRLETI DÍJA 

 

Megnevezés:     Nettó  díj                                             Bruttó dj 

 

         Ft/m²                          ÁFA 

 



1.) Belterületi ingatlanok, kert :                                2,76 Ft/m2                  0,94                3,5 Ft/m2 

 

2.) Külterületi ingatlanok, szántó:                            5,5  Ft/m2                    1,5                    7 Ft/m2 

 

3.) Központi Sporttelep:                                       787,4 Ft/alkalom        212,6               1.000 Ft/alkalom 

   

4.) Külterületi Fásított terület: ut                            787,4 Ft/m                  212,6               1.000 Ft/m 

   

 

5.)……………………………..                  …..................Ft/m2       ..............          ….............Ft/m² 

 

6.) ……………………………..                 …..................Ft/m2        ..............…     ….............Ft/m² 

  

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa, használója a 4.) pontban megjelölt „Külterületi Fásított területet” 

rendben  tartja,akkor mentesül a fizetési kötelezettsége alól. A rendben tartás tényét ,annak teljesítését 

minden év június 15.napjáig ellenőrizni szükséges. 
 

 

 

Őr Község Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 

14/2014.(X.09.)KT.rendelet módosítása. 

 

3.számú melléklet 

 

 

ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK 

BÉRLETI DÍJA 

 

Megnevezés:     Nettó  díj                    ÁFA                          Bruttó dj 

 

         Ft/m² 

 

          

                    

                                    

1.) Müvelődési Ház:                                        9.449                             2.551              12.000 Ft/alkalom                                                                                  

     

     Müvelődési Ház fűtési szezonban:            11.811                             3.189             15.000 Ft/alkalom                     

 

 

2.) Közösségi Tér:                                                               

 

       a.) Épület                                               3.937                              1.063                   5.000 Ft/alkalom      

           ( klubterem)                                                                                                                     alapdíj 

                                                                                

                 

      b.)  Épitmény:                                     …..............…                 ...............                Egyedi szerződés                

            (szabadidő központ)                                                                                             szerint 

 

3.)Vállalkozói Irodaház :                                  7.874                              2.126              10.000 Ft/év                                             

 

4.) Önkormányzati konyha:                                                                       Egyedi bérleti üzemeltetési szerződés 

                                                                                                                    

 

5.)  Önkormányzati ebédlő:                              4.724,4                         1.275,6              6.000 Ft/alkalom 

 

 



Őr Község Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 

14/2014.(X.09.)KT.rendelet módosítása. 

 

4.számú melléklet 

 

Járművek, benzin, dízel és elektromos üzemű gépek,  munkagépek és  kisértékű eszközök 

BÉRLETI DÍJA 

 

Megnevezés:     Nettó  díj                    ÁFA                          Bruttó dj 

 

         Ft/m² 

1.) Peugeot Parner:*                                            141,7                          38,3                      180 Ft/km 

2.) Opel Vivaró: *                                            173,2                          46,8                      220 Ft/km 

 

 3.) MTZ 820 2-es Erőgép: *     3.140,6                        850,4                   4.000 Ft/óra 

     frsz.: YHY- 405 

 

4.) T 25-ös Erőgép:  *                                               1.968,5                         531,5                 2.500 Ft/óra 

frsz.: YCZ 999 

      

5.) FS 56 Dalmilos fűnyíró:*                               1.574,8                        425,2                   2.000 Ft/óra  

6.)FS 310  Dalmilos fűnyíró:*                               1.732,3                        467,70                 2.200 Ft/óra  

7.)FS 55  Dalmilos fűnyíró:*                   1.574,8                        425,2        2.000 Ft/óra  

8.) FS 300 Damilos fűnyíró*                                  1.732,3                        467,70                 2.200 Ft/óra 

9.) Önjáró fűnyíró:*                     4.724,4                       1.275,6                 6.000 Ft/óra 

                        

10.) KOHLER 6,5 lapvibrátor :                              787,4                      212,6                   1.000 Ft/óra  

   
11.) HONDA-TR 3,3 áramfejlesztő:                        787,4                      212,6                   1.000 Ft/óra 

                1.000 Ft/óra      

 

12.) WB 30XT. Honda vízszivattyú:                        393,7                      106,3                      500 Ft/óra 

                  

13.) MBP. 6,5 t Pótkocsi:                          629,9                      170,1                      800 Ft/óra 

        

YIZ 320 frsz. 

        

14.) 1,5 1 tengelyes Pótkocsi:                            393,7                     106,3                    500 Ft/óra 

15.) XZG 473 frsz. Utánfutó:                        196,85                   53,15                250 Ft/óra 

         

 

16.)  XIP 665 frsz. Utánfutó:                   196,85                   53,15                 250 Ft/óra 

   

 

17.) WOGEL-NOT 3 fejes eke:                                2.362,2                    637,8                  3.000 Ft/óra

                                               

 

18.) TCS 2,5 függesztett tárcsa:                                  787,4                     212,6                 1.000 Ft/óra

                     

 

19.) EFGC-145 mucsozó:                           787,4                    212,6          1.000 Ft/óra

         



 

20.) 2, 3 m -es Kombinátor                                                 393,7                      106,3              500 Ft/óra

         

 

21.)  3,2 m-es Kombinátor                                    787,4                     212,6             1.000 Ft/óra

   

22.) KROBAJH 500-AS 

Függesztett turbinás permetező:                                                     787,4                      212,6                     1.000 

Ft/óra 

       

23.)  0,1 M3 220 V-os Betonveverő:                                              196,85                   53,15               250 Ft/óra 

 

24.) Makita HR 2470 kW-os ütvefúró:                                 787,4                      212,6              1.000 Ft/óra                                     

25.) Pavilon Sátor 6-3 méteres:                      1.968,5                     531,5           2.500 Ft/nap 

26.) Pavilon Sátor 3x3 méteres:                           944,9                     255,1           1.200 Ft/nap 

27.) NUAER AP-2 Kompresszor:                                           393,7                     106,3                 500 Ft/óra 

28.) WATER COMP 160  vízszivattyú                                    393,7                      106,3               500 Ft/óra 

 

          

A vastagon szedett betűvel, bekeretezve az Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök kerültek 

feltüntetésre. 

 

A normál írással (vastgítás) bekeretezés nélkül a közfoglalkoztatás keretében beszerzett eszközök kerültek 

feltüntetésre.    

     

8./ Egyebek 

     Előadó: Hódi Miklós polgármester 

 

E napirend keretében Hódi Miklós polgármester tájékoztatja Tisztelt Képviselő-Testület tagjait arról,hogy 

Sipos Szabolcs Őri lakos kereste meg az Önkormányzatot azzal, hogy Tégláson kerülne megrendezésre egy 

íjász verseny,melyen szeretné ha Őr települési is képviseltetné magát. Ennek érdekében a versenyre szeretné 

elvinni a település zászlaját, valamint egyszeri támogatást kérne az önkormányzattól 20.000 Ft összegben a 

versenyen való részvételre. Kérné Tisztelt Képviselő-Testület tagjait ,hogy határozat formájában döntsenek a 

támogatás odaítélésesről. A javaslata az lenne, hogy-tekintettel arra, hogy ezen rendezvények a település 

hírnevét tovább viszik  -kerüljön megállapításra a támogatás összege. 

 

Ezt követően a  polgármester megkérdezi, hogy van e valakinek kérdése az elhangzottakkal  

kapcsolatban. 

Kérdés nem volt. 

A  polgármester megkérdezi, hogy van e valakinek hozzászólása. 

Hozzászólás nem volt. 

Ezt követően a polgármester felkérte a Képviselő-Testület tagjait, hogy szavazzanak a   szóbeli 

határozat tervezetről: 

 
Ezt követően a Képviselő- Testület tagjai  6  igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

63/2016.(VIII.17.) SZÁMÚ 

HATÁROZATA 



 

Állásfoglalás Sipos Szabolcs 4336, Őr Arany János u.9.szám alatti lakos kérelme 

tárgyában 
 

A Képviselő- Testület: 

 

1. Elhatározza, hogy Sipos Szabolcs 4336, Őr Arany János u.9.szám alatti lakos kérelmét támogatja, 

és a Téglás településen megrendezésre kerülő íjász versenyen valórészvételt egyszeri 20.000 Ft 

összeggel támogatja. 

 

2.Felhatalmazza a polgármestert az 1.pontban megjelölt összeg kifizetéséhez szükséges 

intézkedések megtételére. 

 
       

Elmondja továbbá, hogy tekintettel arra, hogy az utóbbi években nem került sor a településen falunapi 

rendezvény megszervezésre az önkormányzat vezetése úgy döntött, hogy célszerű lenne a településen egy ún. 

családi nap keretében Falusi disznótoros rendezvényt szervezni. A javaslata az lenne, hogy az Önkormányzat 

anyagi lehetőségeinek ismeretében, illetőleg annak függvényében 500.000 Ft kerüljön ezen cél 

megvalósítására elkülönítésre az önkormányzat 2016.évi költségvetéséből. 

 

A Tisztelt Képviselő-Testület tagjai egységesen egyetértenek Hódi Miklós  polgármester javaslatával és 

támogatják a rendezvény megszervezését,és egyetértenek az 500.000 Ft erre a célra történő 

felhasználásával,illetőleg elkülönítésével az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséből. 

 

Végezetül elmondja,hogy szükséges lenne az Őri Művelődési Ház működésesnek hatékonyabbá tétele  

érdekében annak Szervezeti És Működési Szabályzatát elfogadnia a Tisztelt Képviselő-Testületnek. Elkészült 

egy tervezet amely ismertetésre kerülne,és Kérné a Tisztelt Képviselő-Testület tagjait,hogy határozat 

formájában hagyják jóvá azt. 

 

Ezt követően Hódi Miklós polgármester részletesen ismerteti az Őr Művelődési Ház Szervezeti és Működési 

Szabályzata, használatának rendje tervezetét. 

 

Ezt követően a  polgármester megkérdezi, hogy van e valakinek kérdése az elhangzottakkal  

kapcsolatban. 

Kérdés nem volt. 

A  polgármester megkérdezi, hogy van e valakinek hozzászólása. 

Hozzászólás nem volt. 

Ezt követően a polgármester felkérte a Képviselő-Testület tagjait, hogy szavazzanak a   szóbeli 

határozat tervezetről: 

 
Ezt követően a Képviselő- Testület tagjai  6  igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

64 /2016.(VIII.17.) SZÁMÚ 

HATÁROZATA 

 
Őr Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata, 

használatának rendje alapdokumentum elfogadása 

 

A Képviselő- Testület: 

 



1.Az  Őr Művelődési  Ház Szervezeti és Működési  Szabályzatáról, használatának rendjéről szóló 

alapdokumentumot jóváhagyja,tudomásul veszi. 

 

Ezt követően a polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, vagy egyéb bejelentése. 

 

Egyéb kérdés bejelentés nem volt. 

 

A polgármester megköszönte megjelenést és az ülést 18 órakor bezárta. 

Őr, 2016. október 12. 

 

 

 

Hódi Miklós                                                                                               Móré Zoltánné 

Polgármester                                                                                           Jegyző helyettes                                                                                          

 

 


