Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének
2/2007.számú

JEGYZİKÖNYVE
Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri
hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor megtartott nyílt testületi ülésérıl.
Jelen vannak:
Ott Mihályné polgármester
Illésné Pesti Edit alpolgármester
Kovács László - képviselı
Hadas Lívia - képviselı
Debreczeni Csaba - képviselı
Háhner József - képviselı
Hendzselné Papp Ilona – körjegyzı
Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.

Hulladékgazdálkodási rendelet felülvizsgálata
Szociális és gyermekvédelmi rendelet felülvizsgálata
Jelzırendszeres házi segítségnyújtás megszervezése
2007. évi költségvetési rendelet megtárgyalása
Egyebek

Ott Mihályné polgármester köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 6 megválasztott képviselıbıl 6 fı megjelent.
Ott Mihályné polgármester javasolta, hogy napirendként vegyék fel a szennyvíztervezésre
beérkezett árajánlatok megtárgyalását.
A képviselı-testület a napirend kiegészítésével egyhangúlag egyetértett.
1. Napirend
Ott Mihályné polgármester kérte Hendzselné Papp Ilona körjegyzıt, hogy a
hulladékgazdálkodási rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat ismertesse a
képviselı-testülettel.
Hendzselné Papp Ilona körjegyzı elmondta, hogy az önkormányzat e tárgykörben
megfogalmazott rendeletét felül kell vizsgálni. E felülvizsgálatot a tervet készítı Mecsek –
Dráva Hulladékgazdálkodási Kht. Végzi el. A felülvizsgálathoz szükséges információkat a
körjegyzıség a cég rendelkezésére bocsátotta, azonban a módosítási javaslatok még nem
készültek el. Amennyiben ez megszületik, akkor a képviselı-testületnek kell döntenie a
továbbiakról.
2. Napirend
Ott Mihályné polgármester felkérte a körjegyzıt, hogy ismertesse a szociális és
gyermekvédelmi rendelet módosítására vonatkozó elıterjesztést.

Hendzselné Papp Ilona körjegyzı elmondta, hogy a gyermekvédelmi ellátásokról szóló
rendelet vonatkozásában csak módosításra van szükség, mivel a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény iránti kérelmek elbírálása jegyzıi hatáskörbe került. A rendkívüli kedvezmény
megállapítása a képviselı-testület hatásköre. Ismertette a szükséges módosításokat.
A képviselı-testület megtárgyalta az elhangzottakat, és a polgármester javaslatára az alábbiak
szerint döntött.
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta 1/2007.(III. 5.) rendeletét a gyermekvédelmi támogatásokról
szóló 5/2004. (V.2.) rendelet módosításáról. (1. melléklet)
Ezt követıen a körjegyzı elmondta, hogy a szociális rendelet vonatkozásában nem tartja
célszerőnek az újabb módosítást, hanem egy teljesen új rendelet megalkotása lenne
célravezetı. A jelenleg hatályban lévı szociális rendelet már nehezen kezelhetı a sok
módosítás miatt. Ezt követıen ismertette az új szociális rendelet tervezetét. Elmondta, hogy
erre azért van szükség, mivel több ellátás az év elejével módosult, illetve hatásköri
átrendezıdések is történt.
A tervezetet szakaszonként a testület megtárgyalta, módosító indítvány az elıterjesztéshez
nem hangzott el.
Ezt követıen a képviselı-testület az alábbiakról döntött.
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta 2/2007. rendeletét a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról. (2. melléklet)
3. Napirend
Ott Mihályné polgármester elmondta, hogy hamarosan beindul a Pécsi Többcélú Kistérségi
Társulás keretében megszervezett jelzırendszeres házi segítségnyújtás. Ehhez szükség van 2
fı gondozóra, akik szükség esetén a helyszínre sietnek, és a további lépéseket megteszik
riasztás esetén. Az a célszerő, ha ez a 2 személy helyben lakik, mivel ha probléma van hamar
a jelzés helyszínére érkezik, valamint mivel bizalmi munkáról van szó fontos, hogy az ellendi
lakosok ismerjék és megbízzanak bennük. A kistérség már megkereste ez ügyben és ajánlotta
Hardiné Somlói Teréziát és Boros Anikót.
4. Napirend
Ott Mihályné polgármester ismertette a képviselı-testülettel a jegyzıvel együtt kidolgozott
2007. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét. Elmondta, hogy a tervezet az elızetes
egyeztetéseknek megfelelıen, az elfogadott koncepció és program mentén, azzal összhangban
került kidolgozásra. A kiadási és bevételi fıösszeg 20.380E Ft lenne. A polgármester
elmondta, hogy a normatív támogatás, valamint a személyi jövedelemadóból származó
bevétel csökkent. Az önkormányzat saját bevételei terén is csökkenés tapasztalható, mivel az
elızı évben tervezett bevételek nem minden esetben teljesültek, ezért az idei évben
célszerőbb óvatosabban tervezni. Ismertette a költségvetés adatait részletesen és kérte a
képviselıket, hogy mondják el véleményüket, javaslataikat a rendelettervezettel kapcsolatban.
A képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett, kérdés, javaslat nem volt, ezért a
polgármester az elıterjesztésnek megfelelıen tette fel szavazásra a 2007. évi költségvetési
rendelet tervezetét.
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Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta 3/2007. rendeletét Az önkormányzat 2007. évi
költségvetésérıl. (3. melléklet)
5. Napirend
• Ott Mihályné polgármester ismertette a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás keretében
mőködtetett szolgáltatások 2007. évi költségvetésének tervezetét, melynek elfogadásához
szükség van a társulásban résztvevı önkormányzatok jóváhagyására.
Az írásbeli elıterjesztés ismertetését követıen a képviselı-testület vita nélkül 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
3/2007. (II.14.) Kt. határozat
1. Ellendi Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekjóléti szolgáltatás
és családsegítés, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás, a támogató
szolgálat, a pszichiátriai betegek közösségi ellátása, a fogyatékosok
nappali ellátása, a fogyatékosok átmeneti otthona, az idısek kistérségi
szintő szociális feladatellátásra intézményi társulást hozott létre 2006.
novemberében.
2. Ellendi Önkormányzat képviselı-testülete:
a. A gyermekjóléti szolgálat és családsegítés vonatkozásában az
Esztergár Lajos Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 7632
Pécs, Anikó u. 5. sz. alatti intézmény 2007. évi költségvetését
260.664 ezer Ft összegben;
b. a jelzırendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgálati II.,
a pszichiátriai betegek közösségi ellátása, a fogyatékosok
nappali ellátása valamint az idısek ellátása vonatkozásában az
Integrált Nappali szociális Intézmény, 7632 Pécs, Littke J. u. 10.
sz. alatti intézmény 2007. évi költségvetését: 145.777 ezer Ft
összegben;
c. a fogyatékosok nappali ellátása, a fogyatékosok átmeneti
otthona valamint a támogató szolgálat II. vonatkozásában az
Életminıség-fejlesztı Szolgáltatások Intézménye, 7633 Pécs,
Endresz Gy. u. 21. sz. alatti intézmény 2007. évi költségvetését
116.680 ezer Ft összegben jóváhagyja.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a közös
fenntartással és közös foglalkoztatással kapcsolatos feladat- és hatáskörrel
felhatalmazott Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gyakorolja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
• Ott Mihályné polgármester elmondta, hogy a jelenlegi házasságkötı terem (Régi
iskola) festésére és burkolási munkáira meg kell kérni az árajánlatokat amennyiben ezt
szeretné a testület a CÉDE pályázat segítéségével megvalósítani.
• A polgármester elmondta, hogy a Pannomedicina részvények 50%-os árfolyamon az
elızı döntésnek megfelelıen értékesítésre kerültek.
• Ott Mihályné polgármester elmondta, hogy a testület döntésének megfelelıen tárgyalt
Olasz és Hásságy polgármesterével. İk a szennyvíztelepre való rácsatlakozásért 10M Ft +
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ÁFA összeget kérnének a községtıl. Több tervezıvel is tárgyalt, köztük azzal is aki Ellend
község elızı szennyvíz-elhelyezési tervét készítette. Egyöntetően azon a véleményen voltak,
hogy a községnek nem érdemes saját telepet létesítenie, ezt a költségek és
kapacitáskihasználtság is alátámasztja. Ezen túl fontos tényezı, hogy a sajátot az
önkormányzatnak, vagy a szennyvíztársulatnak magának kell üzemeltetnie, az esetleges
szaghatás sem, téli idıben fennáll a lefagyás veszélye is. Mindezek figyelembe vételével egy
meglévı rendszerhez való csatlakozás olcsóbb. Javasolta, hogy a képviselı-t4estület a
meglévı szennyvíztelephez való csatlakozást támogassa. Ez a beruházás a cselekvési
programban is a kiemelten fontos feladatok közé sorolható. Elmondta, hogy az elızı ülésen
elhangzottaknak megfelelıen már kért árajánlatot a tervezésre. Ismertette a beérkezett
árajánlatokat. A HIDRO KONSTRUKT BT. 1.800E Ft + ÁFA, a Balog és Társa MÉRNÖKI
Iroda Bt. 2.100E Ft + ÁFA, a PROTÖKO Kft. 2.350E Ft + ÁFA összegért vállalná a tervezési
munkát. Tartalma szerint mindhárom árajánlat lényegében ugyanazt tartalmazza, szinte csak
az árban van különbség.
A beérkezett árajánlatokat a testület részletesen megtárgyalta, majd az alábbi döntést hozta.
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
4/2007. (II.14.) Kt. rendelet
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete Ellend község szennyvízcsatornázási terveinek elkészítésével a HIDRO KONSTRUKT Bt-t bízza meg
1.800E Ft + ÁFA díjért.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnali
• A polgármester tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy az elızı üléseken döntés
született önkormányzati földterületek értékesítésérıl, melyekrıl az adásvételi szerzıdések
aláírásra kerültek.
• Ismertette Koczándi Jánosné Ellend, Petıfi u. 5. szám alatti lakos kérelmét, miszerint
az udvarában húzódó önkormányzati tulajdonú földterületet megvásárolná. Ajánlatot nem
kapott, és még tisztázni kell a földterület helyrajzi számát, nagyságát is, ezért javasolta, hogy
erre a kérdésre a következı ülésen térjen vissza a testület.
• A honlap elkészítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges információk a kistérség részére
elküldésre kerültek.
• Debreczeni Csaba képviselı az iránt érdeklıdött, hogy a farsangi bál megrendezésre
kerül-e.
• Ott Mihályné képviselı elmondta, hogy nem tartja célszerőnek most bál tartását,
inkább a pünkösdölıre kellene koncentrálni.
• A polgármester ismertette az OTP Garancia Biztosító GB125 jelő életbiztosítási
ajánlatát, mely arról szól, hogy az önkormányzat elıtakarékoskodhat arra az esetre, ha a
legközelebbi választás alkalmával nem a jelenlegi polgármester kerül megválasztásra, és
részére végkielégítést kell fizetni.
A képviselı-testület az elhangzott ajánlatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést
hozta:
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Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
5/2007. (II.14.) Kt. rendelet
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete nem kívánja megkötni az OTP
Garancia biztosító GB125 jelő biztosítását.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnali
• Ott Mihályné polgármester kérte a körjegyzıt, hogy ismertesse a köztisztviselıi
teljesítményértékelés alapját képezı kiemelt célok meghatározásáról szóló javaslatát.
A polgármester felkérésére Hendzselné Papp Ilona körjegyzı elmondta, hogy a képviselıtestületnek minden évben meg kell határoznia a szerv kiemelt céljait, mely alapja lesz a
köztisztviselık számára elıírt teljesítmény követelményeknek. Ismertette az általa fontosnak
tartott célokat, és kérte, hogy amennyiben ezekkel a képviselı-testület egyetért, akkor a
tárgyban pozitív döntést hozzon.
A képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.
6/2007.(II.14.)kt határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete a köztisztviselık számára
elıírt teljesítménykövetelmények alapját képezı kiemelt célokat az alábbiakban
határozzák meg:
1. A 2007. évi területi és országos kisebbségi önkormányzatok választásának
törvényes, szakszerő lebonyolítása.
2. Az önkormányzatok és az intézmények törvényes, gazdaságos és szakszerő
mőködtetésének figyelemmel kísérése, segítése.
3. Az önkormányzattal szemben fennálló köztartozások csökkentése.
4. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési program elkövetkezendı 2 évéhez
kapcsolódó pályázatokkal kapcsolatos tevékenység segítése.
5. Bérleti szerzıdések felülvizsgálata.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2007. március 30.
• Ott Mihályné polgármester felkérte a körjegyzıt, hogy ismertesse a Pécsi Többcélú
társulás belsı ellenıre által 2006. decemberében végzett ellenırzés megállapításait. Elmondta,
hogy a vizsgálat a 2005-ös évre terjedt ki, melyet az ÁSZ már ellenırzött. Az akkor feltárt
hibák hiányosságok kiküszöbölésre kerültek a 2006-os évben már az új szabályzatoknak
megfelelıen folyt a gazdálkodás. Mivel azonban mind a két vizsgálat azonos idıszakra terjedt
ki, a megállapítások fedik egymást, annak ellenére, hogy a jelenlegi gyakorlat és szabályozás
az ÁSZ vizsgálatot követıen módosult.
A polgármester kérte, hogy a jelentés megtárgyalása után az intézkedési tervet a képviselıtestület fogadja el.
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A képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.
7/2007.(II.14.)kt határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete az önkormányzatnál 2006.
decemberében végzett belsı ellenırzés által feltárt hibák, hiányosságok
kiküszöbölésére intézkedési tervet fogad el, mely e jegyzıkönyv 4. számú
mellékletét képezi.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2007. március 30.
• A polgármester ismertette 3 bogádi iskolába járó gyermek szülıjének kérelmét,
miszerint gyermekeik nyári táborozásához támogatást kérnek az önkormányzattól. A
polgármester elmondta, hogy eddig is minden évben támogatták a gyerekek kirándulásait,
táborozását, csak az a kérdés, hogy ez jelen esetben mekkora összeg legyen. A testület a
kérelmeket megtárgyalta és ez alapján a polgármester javasolta, hogy am3 tanuló 13 E Ft
táborozási költségének összegét vállalja át az önkormányzat.
A képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.
8/2007.(II.14.)kt határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete a bogádi iskolába járó
gyermekek táborozási költségét (mely tanulónként 13E Ft) a szülıktıl
átvállalja.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2007. március 30.
• Az elızı napirendi ponthoz kapcsolódva a polgármester elmondta, hogy az iskolások
támogatását majd a következı ülésekre át kell gondolni a berkesdi iskola védelmében.
• Utolsó megbeszélni valóként Ott Mihályné polgármester ismertette Német József
Ellend, Petıfi u. 37. szám alatti lakos telekvásárlás (190/7. hrsz.) iránti kérelmét.
A kérelemmel kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy nem tartja célszerőnek jelenleg
az adott terület értékesítését, mivel az a tervezett szennyvízvezeték nyomvonalán helyezkedik
el. Az építés után kellene visszatérni a kérdésre, addig nem javasolja az értékesítést.
Kérelmezı addig használja a területet, addig sem az önkormányzatnak kell a tisztántartásáról
gondoskodnia.
A képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.
9/2007.(II.14.)kt határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete az Ellend 190/7. hrsz-ú
ingatlant nem kívánja értékesíteni.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2007. március 30.
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Több napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester a testületi ülést 19,00 órakor bezárta.
Kmf

Ott Mihályné
polgármester

Hendzselné Papp Ilona
körjegyzı
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