
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Őr Község Képviselő- Testületének 2019. szeptember 25. -én megtartott 

               üléséről. 

                

Jelen vannak: Demjén Pál, , Kálmándi Bertalan, Dr. Szabó Éva, Miksi Róbert, Szabóné 

Kocsis Szilvia, Mester Sándor  képviselők, Hódi Miklós polgármester, Dr. Kapin Béla jegyző 

                           

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

hogy a jelenléti ív szerint 7 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. 

 

Javasolja a Tisztelt Képviselő- Testületnek a meghívóban közölt napirendi pontok 

megtárgyalását, azzal a kiegészítéssel, hogy 3/ Napirendként javasolja megtárgyalni A  

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat rendszerhez való csatlakozás” 

,4./Napirendként javasolja megtárgyalni „A Házi Segítségnyújtás Szakmai Program 

jóváhagyása ” című napirendeket, és ennek megfelelően az „Egyebek” napirend 

számozása 5./ Napirendre módosulna.  

A Képviselő-Testület a meghívóban feltüntetett, valamint a felvenni javasolt napirendi 

pontok megtárgyalását 7 igen szavazattal elfogadta. 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1.) Szociális Ügyek (Zárt Ülés, Külön Jegyzőkönyvezve) 
Előadó: Hódi Miklós polgármester 

 

2.) A közfoglalkoztatási programban megtermelt burgonya értékesítési árának meghatározása  

Előadó: Hódi Miklós polgármester 

 

E napirend keretében Hódi Miklós polgármester elmondja, hogy mint ahogyan a 

Tisztelt Képviselő-Testület tagjai előtt is ismeretes önkormányzatunk a 2019-es évben 

közfoglalkoztatási program keretében burgonya termesztéssel is foglalkozott. 

Tekintettel arra, hogy ezen burgonyát lehetősége van az önkormányzatnak értékesíteni 

e napirend keretében a Tisztelt Képviselő-Testületnek határozat formájában kellene 

meghatároznia ezen burgonya értékesítésének árát. A javaslata az lenne, hogy külön 

kerülne meghatározásra az étkezési burgonya, Ipari vető méretű burgonya, , valamint 

az ipari burgonya ára. A döntés meghozatalához szükséges előkészületek során az 

önkormányzat elkészített egy kimutatást a burgonya termesztéssel kapcsolatos 

kiadásokról, valamint készült egy kimutatás a várható hozam, és ár bevételek 

tárgyában.  

 

Ezt követően Hódi Miklós polgármester részletesen ismerteti az elkészült kimutatások 

tartalmát, és az ott leírtak alapján a javaslata az lenne, hogy ezen dokumentum alapján 

az étkezési burgonya eladási ára 100 Ft+ ÁFA/Kg, az ipari  vető méretű burgonya,  

eladási ára 50 Ft+ ÁFA /Kg ,az Ipari burgonya eladási  ára 20 FT+ÁFA/Kg összegben 

kerüljön meghatározásra. 

 

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

kapcsolatban. 

 

Kérdés nem volt. 

 

A polgármester megkérdezi, hogy van e valakinek hozzászólása. 



 

Hozzászólások: 

Miksi Róbert képviselő: A javaslatom az lenne, hogy az étkezési burgonya eladási árának 

meghatározásánál a Tisztelt Képviselő-Testület tegyen különbséget a szerint, hogy a vevő 10 

mázsa feletti mennyiséget, avagy 10 mázsa alatti mennyiséget vásárol meg egyszerre 

nagytételben. 

Ezt követően a Tisztelt Képviselő-Testület jelen lévő tagjai egyhangúan egyetértenek Miksi 

Róbert képviselőtársuk javaslatával, és javasolják az étkezési burgonya eladási árát úgy 

meghatározni, hogy 10 mázsa alatti vásárlás esetén az ár 100 Ft+ ÁFA/Kg összegben,10 

mázsa feletti vásárlás esetén 80 Ft+ ÁFA/Kg összegben kerüljön meghatározásra. A 

polgármester által javasolt ipari vető méretű burgonya, valamint ipari burgonya értékesítési 

árával egyetértenek. 

 

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

módosított határozat -tervezetről: 

 

Ezt követően a Képviselő- Testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

74/2019. (IX.25.) SZÁMÚ 

HATÁROZATA 

 
A közfoglalkoztatási programban megtermelt burgonya értékesítési árának meghatározása 

 

A Képviselő- Testület: 

 

1. A közfoglalkoztatási programban megtermelt burgonya értékesítési árát a következő képpen 

határozza meg: 
 

Étkezési burgonya eladási ára: 

 

Egyszerre 10 mázsa alatti mennyiség vásárlása esetén: 

 

100 Ft+ ÁFA/Kg 

 
Egyszerre 10 mázsa feletti mennyiség vásárlása esetén: 

 

80 Ft+ ÁFA/Kg 

 

Ipari vető méretű burgonya  eladási ára: 

 
50 Ft+ ÁFA /Kg 

 

Ipari burgonya eladási ára: 

 

20 FT+ÁFA/Kg 

 

2.Felhatalmazza a polgármestert az 1.pontban hozott döntés végrehajtásához kapcsolódó intézkedések, 

valamint jognyilatkozatok, szerződések és egyéb dokumentumok aláírására. 

 

Határidő:2.pont vonatkozásában folyamatos 

 



 

Felelős:2.pont vonatkozásában polgármester 
 

 

3./ A  Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat rendszerhez való csatlakozás 

     Előadó: Dr.Kapin Béla jegyző 
 

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  

határozat   -tervezetről: 

 

Ezt követően a Képviselő- Testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

75/2019.(IX. 25.) SZÁMÚ 

HATÁROZATA  

 Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj rendszerben való részvétel 

A Képviselő-Testület: 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj rendszerhez 2020. évi 

fordulójához csatlakozik és kötelezettséget vállal az internetes ON-

LINE adatbázis használatára. 

Az adatbázis használatával Gombita Józsefné szoc. Igazg. Főelőadót 

bízza meg. 

Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozatok megtételére. 

A felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 

tanulmányaikat megkezdő hallgatók számára az ösztöndíj elnyerése 

érdekében a mellékelt „A” és „B” típusú pályázatot kiírja. 

Határidő: 2019. október 2. 

Felelős: Hódi Miklós polgármester 

Dr. Kapin Béla jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4./  A Házi Segítségnyújtás Szakmai Program jóváhagyása 

      Előadó: Dr. Kapin Béla jegyző 
 

E napirend keretében Dr. Kapin Béla jegyző elmondja, hogy a közelmúltban került sor Házi 

Segítség nyújtás, mint ellátandó önkormányzati feladata szakmai ellenőrzésre. Az ellenőrzés 

során a Szakmai Programmal kapcsolatosan került észre vételezésre azon tény, hogy a 

Program bár tartalmazza a térítési díj összegét, mind a személyi gondozásra, mind a szociális 

segítés esetében, azonban ezen díjak összege havi bontásban került megállapításra, 

ugyanakkor szükséges lenne ezen díjak összegét órában megállapítani. Ennek megfelelően 

került módosításra a Szakmai Program mely Térítési díj alcímében „ A házi segítségnyújtás 

térítésköteles szolgáltatás, a díj órára állapítandó meg. Őr községben a személyi gondozásra 

jogosultak esetében a térítési díj összege 1000 Ft/hó,( kb 45 Ft/óra), szociális segítés esetében 

500 Ft/hó (kb. 28 Ft/óra)” szövegezéssel került meghatározásra a díjtételek nagysága. 

 

Ezen tények ismeretében javasolja a Házi Segítségnyújtás Szakmai Program határozat 

formájában történő elfogadását. 

 

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     

határozat -tervezetről: 

 

Ezt követően a Képviselő- Testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 

 

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

76/2019.(IX.25.) SZÁMÚ 

HATÁROZATA 

 

 A Házi Segítségnyújtás Szakmai Program jóváhagyása 

A Képviselő-Testület: 

1.Őr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Házi Segítségnyújtás Szakmai Programját 

a melléklet szerint jóváhagyja.  

2.Felhatalmazza a jegyzőt a működési engedély módosítására. 
 

 

 

 

 

 



 

 

5./ Egyebek  

     Előadó: Hódi Miklós polgármester  

 

E napirend keretében Hódi Miklós polgármester elmondja, hogy mint ahogyan a Tisztelt 

Képviselő-Testület tagjai előtt is ismeretes minden évben október 01. napja az idősek 

világnapja. Ennek keretében az Önkormányzat minden évben egy kis vacsorával egybekötött 

rendezvényre hívja meg a településen élő szépkorúakat.  E tárgykörben döntést kellene hoznia 

a Tisztelt Képviselő-Testületnek, hogy ez évben is él e ezzel a hagyománnyal, és 

megvendégeli e az időseket. Javaslatot kérne arra vonatkozóan, hogy folytatja e a Tisztelt 

Képviselő-Testület ezen hagyományt, és ha igen mikor legyen ezen rendezvény időpontja.  

 

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, de a Tisztelt Képviselő-testület tagijai egyhangúan úgy foglaltak állást, 

hogy ez évben is kerüljön sor ezen program megtartására, és az időpontja 2019.október 

18.napja legyen. 

A javaslat alapján Hódi Miklós polgármester javasolja, hogy a Tisztelt Képviselő-Testület 

határozat formájában úgy foglaljon állást, hogy 2019.október 18.napján kerül sor az idősek 

világnapja alkalmából megtartott rendezvényre, mely rendezvényen a vendéglátást a 

Képviselő-Testület biztosítja. 

A Képviselő-testület tagjai egyetértettek Hódi Miklós határozatba foglaltakra tett javaslatával. 

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

határozat   -tervezetről: 

 

Ezt követően a Képviselő- Testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

77/2019(IX.25.) KT. SZÁMÚ 

HATÁROZATA 

Állásfoglalás az idősek világnapja alkalmából rendezvény megtartása tárgyában  

A Képviselő- Testület: 

 

Úgy határoz, hogy az idősek világnapja alkalmából megtartott rendezvényre, 2019.október 

18.napján kerül sor mely rendezvényen a vendéglátást a Képviselő-Testület biztosítja. 

 

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

bejelentése. 

Egyéb kérdés bejelentés nem volt. 

A polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 15 órakor bezárta. 

 

Őr, 2019.szeptember 26. 

 

 

Hódi Miklós                                                                                                        Dr. Kapin Béla 



 

Polgármester                                                                                                            Jegyző 

                                                                                                                                                                                                                               

 


