
Jegyzőkönyv

Óttiloear Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 5én megtartott,
rendkívtili, nyílt üléséről.

Az ülés helye: Községháza nagyterem Órotoeák

Jelen vannak:

Simonné Sinkó Erlka polgármester
Zsarkó József alpolgármester
Mihalik Jánosné képviselő
Papp Endre képviselő

Jelen van továbbá:

Rákóczi Edit Jegyző

Simonné Sinkó Erika polgármester: A rendes Üléssel folytatjuk tovább mai munkánk. A
jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az 5 telepÜlési képviselő közül 4 települési képviselő
van jelen. Vass József képviselő Úr jelezte, hogy a mai Ülésen nem tud részt venni. A
megjelenési arány 807o-os, ülésünk határozatképes, azt megnyitom.
Javaslom, hogy a kikÜldött meghívóban szereplő napirendi pontot fogadjuk el. Van-e más
javaslat? Kérem, aki ezzel egyetért, kéáeltartással szavazzon'

A képviselő-testütet + igen - egyhangú - szavazattal, ellenszavazat és taÉózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

7 I I 2020.(Vt! t. 5.) Kr. h.
Tárgy: A képviselő{estÜlet 2020. augusztus 5-i rendkívÜli, nyílt ülésének napirendje

HATÁRozAT

Ótotoeax Községi Önkormányzat képviselő-testÜlet 2o2O. augusztus 5-i - rendkívÜli,
Ülésének napirendje:

1.l Buzi János Ófoldeák, Dózsa Gy. u. 2't. szám alatti
kérelme
Előadi: polgármester

2.i Falugondnok helyettesítésére kötendő együttműködési megállapodás
ElőadÓ: polgármester

3./ A közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotása
ElőadÓ: polgármester

4./ Görd Ü lő fej lesztési terv jÓvá hag yása l 2021 -2035- Alf öldv íz Zrtt
Előadi: polgármester

nyílt

lakos Önkormányzati lakásbérleti
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í./ Napirend
Buzi János Ótotaeák, Dózsa Gy. u. 21. szám alatti lakos önkormányzati lakásbérleti
kérelme

Simonné Sinkó Erika polgármester: A bérleti szerződés 2o2o'június 30' napjával lejárt,
melyet továbbra is szeretne bérbe venni térítésmentesen. Nehéz anyagi körÜlmények között
él, továbbra sem tud albérletbe menni. Javaslom, hogy a bérleti szeződést hosszabbítsuk
meg fél évre' Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Aki egyetért a szerződés
meg hossza bb ításáva l, kézfelta rtással jelezze.

A képviselő-testület 3 igen - egyhangú - szavazattal, í eltenszavazattat és tartózkodás
néIkü! az alábbi határozatot hozza:

7 I t 2020.(Vn t. 5.) Kt. h.
Tárgy: Buzi János Ófoldeák, Dózsa Gy.u. 21.szám alatti lakos önkormányzati lakásbérleti
kérelem

HATÁRozAT

Ótotgeat község Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi onkormányzatairól
szólő 2011. évi CLXXX|V. tv. 107. $-ában biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat
tulajdonában lévő, Ófoldeák, Park u. 2. szám alatt lévő vott posta épi.iiet helyiséget

Buzi János, Ófoldeák, Dózsa Gy.u.21. alatti lakos részére {érítésmentesen - a
bérbe adást meghosszabbítja 2020.július 1. napjától 2020' december 31. napjáig. A
helyiség használatából adódó rezsiköltséget a bérbe vevő vállalja, fedezi.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Erről értesítést kap:
- oföldeák község polgármestere
- Földeák-lföldeák kö2ségek jegyzője
- Buzi János Óföldeák, Dózsa Gy. u' 21.
- Földeáki KÖH pénztigy

2./ Napirend
Falugondnok helyettesítésére kötendő együttműködési megállapodás

Simonné Sinkó Erlka polgármester: olvasták az anyagot' Jelenleg nem megoldott a
Íalugondnok helyettesítés. A falugondnok szabadsága idejére is.biztosítani kell az ellátást az
igénybe vevő lakosok részére. A helyettesítést együttmíÍködési megállapodás keretében a
Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális lntézmény keretein belÜl működő
Tanyagondnoki Szolgálattal tudná biztosítani az Önkormányzat' Javaslom, hogy 2020.
augusztus 6. napjától kezdődően, határozatlan időre az Önkormányzat megáilapodást
kössön a Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális lntézménnyel a fálugondnok
helyettesítésére. Ezzel kapcsolatban Van-e kérdés, észrevétel? Aki ezzel égyetért,
kéÍeltartással szavazzon. Egyhangú' Köszönöm szépen.

A képviselő'testütet 4 igen - egyhang u - szavazáttat, eltenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatothoza:

80/2020.(vil t.5.) Kr. h.
Tárgy: Falugondnok helyettesítésére kötendő egyÜttműködési megállapodás



HATAROZAT

Ótoloear Községi Önkormányzat Képviselő{estülete a személyes gondoskodást nyÚjtó

9zo^cí9!s intézmények szakmai feladatairól és működésÜk feltételeiről szóló 1t2ooo. (l.7.)
SzCsM rendelet 19. s (5) bekezdése alapján, 2020' augusztus 6. napjától kezdődően,
határozatlan időre megállapodást köt a Földeáki Egyesített Egészségtigyi és Szociális
lntézménnyel, a falugondnok helyettesítésére.

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.

Erről értesül:
- Ótotoear község Polgármestere
- Földeák-oföldeák községek jegyzője
- Földeák EEsZl lntézményvezető
- Földeáki KÖH lgazgatási csoportvezető

3./ Napirend
A közművelődési feladatok ellátásáróI szóló rendelet megalkotása

Simonné Sinkó Erika polgármester: Új rendeletet kell hozni a közművelődési feladatok
ellátására vonatkozóan, mert a 2002-es rendeletet a pályázat miatt nem fogadják el. A
jegyző asszony elkészítette a rendelet tervezetet, melyben a nyitva tartási időpóntók, mint a
rendelet mellékletei is szerepelnek. Javaslom a rendelet megalkotását és annak elfogadását,
valamint a 2o02-es rendelet hatályon kívül helyezését. Kérdés, észrevétel van-e ezzel
kapcsolatban? Aki egyetért a rendelet elÍogadásával, kéÍeltartással jelezze. Egyhangú.
KÖszönöm szépen.

A képviselő-testület 4 igen - egyhangú _ szavazattal, eltenszavazat és taÉózkodás
nélkül az alábbi rendeletet hozza:

Óttitoea t Község i ö n kormányzat Képviselő-testÜ letének
7 I2o20. (Vlll.6.) önkormányzati rendelete
a közművelődési feladatok ellátásáról

Ótotoear Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásrÓl és a közművelődésről szólÓ 1997' évi CXL. törvény 83/A. s (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szőló 2011. évi CLXXX|X.
törvény 13. s (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott'feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

l. A rendelet célja

í.s A rendelet célja, hogy a helyi közművelődés területen Ótotoeák község polgárainak
művelődési érdekei, kulturális szükségletei és a helyi hagyományok, sajátósságok
Íigyelembevételével meghatározza Ótouear Községi Önrormanyzát 1továnoiat<oán:
Önkormányzat) közművelődési feladatait, az ellátandó-kozművelődé;i alapizolgáltatások
körét, továbbá a feladatellátás formáját és módját.
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ll. A rendelet hatáIya

3.s A rendelet hatálya kiterjed: Óronear község közigazgatási terÜletén a helyi
közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevő személyekre, egyesÜletekre,
társulatokra, művészeti .csoportokra, civil szervezetekre, vállalkozásokra, egyéb
szervezetekre, valamint az Önkormányzatfenntartásában működő intézményekre.

lll. A közművelődés alapelvei

4.s (1) A község minden polgárának és kÖzösségének joga, hogy:
a) igénybe Vegye az önkormányzati fenntartású intézmények szolgáltatásait,
b) műveltségét, készségeit gyarapítsa, közösségi művelődési jogainak
érvényesítését az önkormányzat által fenntartott intézményekben, kÖzösségi
színtereken gyakorol hassa.

5.s Fz Önkormányzat közművelődési feladatellátását elsősorban az általa alapított
közművelődési szervezettel biztosítja.
6.s Az Önkormányzat egyedi közművelődési alkalmak vagy tevékenységek megvalÓsítására
közművelődési megállapodást köthet.

tV. Az Önkormányzatközművelődési alapszotgáltatásal

7.s (1) pc. Önkormányzat a település minden lakosának biztosÍtja a közművelődési
ala pszolg áltatásokhoz v alo hozzáférés jogát és le hetőség ét'

(2) pE Önkoimányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása körében a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL
torvény (továbbiakban: Kultv.) 76.s (3) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott
közművelődési alapszolgáltatásokat látja el.

8.s Az Önkormányzat az 7.$-ban meghatározott alapszolgáltatásokat a következő feladatok
ellátásával biztosítja:
a) a nemzeti Ünnepeket a helyi közösség, valamint a köznevelési intézmények bevonásával
és részvételével rendezi meg, azokhoz közösségiteret biztosít,
b) támogatja az ifjúság közösségi szerveződését és részvételét,

c) támogatja az idősek művelődő közösségének tevékenységét,

d) a könyvtár közművelődési tevékenységének támogatása, ezen létesítmény bevonása
a kÖzművelődési tevékenység be,

e) lehetőséget és helyet biztosít az iskolarendszeren kívÜli önképző, szakképző,
képességfej lesztő ta nfolya mok, bem utatók tartásá ra

f ) támogatja ismerette rjesztő előadások szervezését,

g) támogatja a helyi kÖrnyezeti értékek megismertetését, a helyi környezeti
értékek megőzését,
h) telepÜlési értéktár bővítése, helyi értékek tudatosítása, népszerűsítése.

V. A közművetődési feIadatok el!átásának szervezeti keretei

9.s Az önkormányzat a közmíivelődési alapszolgáltatásai ellátásának keretében a helyi
közművelődés támogatását az alábbiak szerint biztosítja:
a) közösségi színtér fenntartásával,
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b) könyvtári szolgáltatás fenntartásával, a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárral
(6720 Szeged, Dóm tér 1-4.) könyvtári feladatellátás biztosítására megállapoóás kötésével
c) költségvetési keretei között kulturális rendezvények, szervezetek támogatásával, és
d) pályázati lehetőségek kihasználásával és az ehhez szÜkséges örrrész rendelkezésre
bocsátásával'
í0. s () A,z önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységéhez az alábbi épületeket,
ingatlanokat biztosítja:

a) Közösségi Ház6923 Ófoldeák, Széchenyi lstván utca 't6., Ótotoeax belterület
196/6 Hrsz
b) Könyvtár 6923 Óföbeák Széchenyi lstván utca 16. Ótotoeák belterÜlet
196/6 Hrsz

c) egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas nyílt
terÜlet.
(2) A közösségí tér nyitvatartásának rendjét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A könyvtár nyitvatartási rendjét a 2. melléklet tartalmazza.
(4.) 

^z 
Önkormányzat a közművelődési-Íeladatok ellátását a közosségi tér, valamint a

könyvtár fenntartásához szÜkséges szervezeti, személyi és tárgyi feftételetet az alábbi
eszközokkel biztosÍtja:
a) a közösségi tér, valamint a könyvtár költségvetésének jóváhagyása,
b) szakképzett m u n kavál laló fog la lkoztatása, megb izása, fel mentése,
c) az Önkormányzattulajdonábán lévő közművelődési célt szolgáló létesítmények, közösségi
te rek fenntartása, üzemeltetése, felÚj ítása.
íí. s (1) Az önkormányzat közművelődésifeladatainak ellátásában egyÜttműködik:
a) a Földeákon működő köznevelési intézményekkel,
b) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel,
c) egyházakkal és
d) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil
szervezetekkel, más önkormányzatokkal.
(2) Az önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a rendeletben
meghatározott' azon közművelődési feladatok ellátását, amelyeket nem önkormányzati
fenntartásÚ intézmények, egyházak, civil szervezetek, vagy magánszemélyek végeznek.
(3) Az önkormányzat a közműveltídési lehetőségekről
b) plakátok, szórólapok útján,
c) a telepÜlési honlapon,
d) közösségi oldalakon
adhatnak tájékoztatást a község lakossága részére.

vl. Zárő rendelkezések

í2.s (1) Ez a rendelet a kihirdetését kÖvető napon lép hatályba.
('?) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát'veszti Ótonear község
Önkormányzati Képviseiő+estuíetének a nótyi 

_köáűvelődési 
feladatok ellátásáról szóló

1 312002.(X. 1 4. )KT rendelete.



1' melléklet a7l202o.(Vlll.6.) önkormányzatirendelethez

A könyvtár nyitvatartási rendje

a) A könyvtár január'l' - december 31. időszakra vonatkozó - kivéve a június 15.-
augusztus 31. közti időszak - nyitvatartási rendje

hétfő_csütörtök 7.30-í3.00_ig,
pénteken 7.30-í3.00-ig

{7.30-20.00-ig
szombaton 7.30-12.00-ig

b) A könyvtár nyári - június 1S.-augusztus 31. közti időszakra vonatkozó _ nyitvatartási
rendje:

Hétfő 7:30-16:00
Kedd 7:30-16:00
Szerda 7:30-16:00
Csütörtök 7:30-16:00
Péntek 7:30-13:30
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva



2. melléklet a712020'(Ylll.6.) önkormányzatirendelethez

A közösségi tér nyitvataÉási rendje

a) A közösségi tér január 1. - december 31' időszakra vonatkozó - kivéve a június 15.-
augusztus 31. közti időszak - nyitvatartási rendje

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

Hétfő
Kedd
Szerda
CsÜtörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

7:30-'t6:00
7:30-16:00
7:30-20:00
7:30-16:0'0
7:30-13:00
Záwa
Zárva

b)

8:00-20:00
8:00-20:00
8:00-20:00
8:00-20:00
8:00-20:00
Zárva
Zárva

A közösségi tér nyári - június 1S.-augusztus 31. közti időszakra vonatkozÓ -
nyitvatartási rendje:



4./ Napirend
G ö rd ü l ő fej l esztés i terv jóvá ha g yása l 2021 -2035 - NÍ óldviz Zrtl

Simonné Sinkó Erika polgármester: olvasták az anyagot' A víziközmtl-szolgáltató
elkészítette a vízlkÓzmŰvek 2021-2035 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlésztési
tervében szereplő felújítási és pótlási munkáira vonatkozó javaslatát. A bLruházási tervben
szereplő munkákat az Önkormányzatnak, mint Ellátásért Felelősnek szÜkséges megadni,
ezért a tervezett viziközmúvekhez kapcsolódóan tervezett beruházásaikat a csatolt
beruházási lapon kell feltüntetni. Amennyiben nincs a telepÜlésre vonatkozó beruházási
igény, úgy a nemleges döntést is jelezni kell' Ezzel kapcsolatban Van-e kérdés, észrevétel?
Javaslom, hogy fogadjuk el a 2021-035. közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési
tervet. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. EgyhangÚ' Köszönöm szépen.

A képviseIő-testület 4 igen - egyhangú - szavazattat, eltenszavazat és tartózkodás
nélkül az aIábbi határozatot hozza:
81 t 2020.(V il t. 5.) Kr. h.
Tá rg y : G örd Ü lő fej lesztés i terv j óvá h a gyá sa l 2021 -2035 - AlÍ öldv íz Zrtt

HATÁRozAT

Óttilaeat község Önkormányzatának Képvise!ő_testütete _ mint a Víziközmij-
szolgáltatásról szÓló 2o11. évi CCIX. törvény szerinti ivóvízellátÓ vÍziközm(l-rendszer
Ellátásért Felelős - megtárgyalta a 2021-2035. évekre irányu!ó gördülő fejlesztési
terv készítésére és jóváhagyására vonatkozó elóterjesztést és az alábbi
határozatothozza:

A Képvlselő-testület egyetért a 2021-2035. közotti időszakra vonatkozi gördütő
fejlesáési terv _ az Alföldvíz Zrt., áttat- a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási
Hivatal felé töfténő beny(ljtáshoz szükséges meghatalmazás, illetve véleméhyező
nyilatkozat aláírására, valamint az abban foglaltakkal.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Errőlértesítést kap:
@ármestere
Földeák-oföldeák községek jegyzője
Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal pénzÜgyi csoportja

Simonné Sinkó Erika potgármester: Miután a képviselő-tesiutet megtárgyalta a kiadott
napirendeket, megköszönöm a jelenlévők részvételét; aktivitását és az ulést bézárom.

qhk+),9,)/
jegyző

Qo"o"Ú


