Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének
3/2007.számú

JEGYZİKÖNYVE
Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri
hivatalban 2007. április 03-án 18:00 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. Pályázatok megtárgyalása
2. Az önkormányzat ciklusprogramjának megtárgyalása
3. Szervezeti és mőködési szabályzat felülvizsgálata
4. Beszámoló az önkormányzat 2006. évi gazdálkodásáról
5. Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási projekttel kapcsolatos tájékoztató
6. Ügyészségi vizsgálat megtárgyalása
7. Belsı ellenırzési terv és ellenırzési jelentés megtárgyalása
8. Beszámoló a társulások mőködésérıl
9. Közbeszerzési terv elfogadása
10. Egyebek
11. Egyedi kérelmek
Ott Mihályné polgármester köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 6 megválasztott képviselıbıl 6 fı megjelent.

1. Napirend
Ott Mihályné polgármester elmondta, hogy lehetıség van CÉDE pályázat benyújtására a
Területfejlesztési Tanácshoz. Ennek keretében a házasságkötı terem (volt iskola) festését és
burkolását kellene megoldani, mivel nagyon rossz állapotban van. Ezen formájában nem
használható erre a célra. A bekért költségvetések szerint ennek a költsége 2,5 M Ft lenne.
Ehhez 1,5 M Ft pályázati támogatást lehetnek szerezni 1 M Ft önrész biztosítása mellett.
Javasolta, hogy a pályázandó célt, és annak összegét a képviselı-testület fogadja el.

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
13/2007. (IV.3.) Kt. határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete úgy határozott,
hogy a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett CÉDE (jogcím) támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Régi általános iskola és klub festése, burkolása
A fejlesztés megvalósulási helye: Ellend, Petıfi u. 37., hrsz.: 14
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás

2007. év
1 000 000

Hitel
Támogatásból igényelt összeg

1 500 000

Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen

2 500 000

A Képviselıtestület a 2007. évi saját forrás összegét a 2007. évi
költségvetésérıl szóló 3/2007. számú Költségvetési Rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Ott Mihályné
Polgármester

Hendzselné Papp Ilona
körjegyzı

A polgármester elmondta, hogy a nyári programok támogatása céljából is rövid kis pályázatot
nyújtott be a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás kulturális bizottságához.

2. Napirend

Ott Mihályné polgármester ismertette az általa elkészített önkormányzati ciklusprogramot,
mely tulajdonképpen a választási kampányban megfogalmazott kérdések köré épült. Ez a
program, - amennyiben a képviselı-testület el fogadja a terveket, - az önkormányzat 20072010-re szóló gazdasági programja lehet. Ismertette az írásbeli elıterjesztést (1. számú
melléklet) a testülettel. A képviselı-testület az elhangzottakat megtárgyalta, s az alábbi
döntést hozta:
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A képviselı-testület az önkormányzat 4 évre kialakított gazdasági programjával egyetértett és
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.
14/2007.(IV.03.)kt határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete az önkormányzat 4 évre szóló (20072010) gazdasági programját elfogadja.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnali
3. Napirend
Ott Mihályné polgármester felkérte Hendzselné Papp Ilona körjegyzıt, hogy ismertesse a
szervezeti és mőködési szabályzat tervezetét, melyet a képviselık írásban megkaptak.
Ismertette a felhatalmazó jogszabályt, az SZMSZ szerkezetét. Ismertette az önkormányzat
ellátott alapfeladatait. Vállalkozói tevékenységet nem lát el, a községben önszervezıdı
közösségek, melyek hivatalos formában mőködnének jelenleg nincs. A focicsapatot lehetne
legalizálni ily módon, egyesületi formában. Ezt követıen kiemelte a testületi mőködés
legfontosabb szabályait, valamint a demokratikus joggyakorlás mőködésének szabályait.
Külön kitért a döntések formáira, azokhoz szükséges szavazati arányokra. A jegyzıkönyv
vezetés, és elkészítés szabályait részletesen ismertette. Ügyiratkezelés szabályait külön
szabályzat tartalmazza. A képviselık közösen értelmezték a rendelet tervezetét, valamint a
rendelet mellékletét és függelékét képezı szabályokat.
Ezt követıen a képviselık az elhangzottakat megtárgyalták és módosító indítvány nélkül a
rendelet tervezetrıl változatlan formában az alábbiak szerint döntöttek.
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül megalkotta 4/2007. rendeletét Ellend községi Önkormányzat szervezeti
és mőködési szabályzatáról. (1. számú melléklet)
4. Napirend
Hendzselné Papp Ilon körjegyzı Ott Mihályné polgármester felkérésére ismertette az
önkormányzat 2006. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
Elmondta, hogy 26.338 E Ft értékő Optima értékpapírja van az önkormányzatnak. A
pénzmaradvány 3.911 E Ft. 2006. január 1-jén 8.505 E Ft volt, ehhez képest a pénzmaradvány
a tárgyidıszak végére jelentısen csökkent. Ennek oka, hogy több pályázatból megvalósuló
beruházást az önkormányzat elıfinanszírozott. Személyi juttatásoknál, járulékoknál és a
dologi kiadásoknál is megtakarítás látható. Támogatás értékő kiadásunk a tervnek
megfelelıen teljesült. A segély tervezése is elmaradt a ténytıl, megtakarítás látható. A
mőködési kiadások terén 2 M Ft-os megtakarítás realizálódott. A kiadások fıösszege 26.542
Ft. A bevételek terén viszont látható, hogy azok a terveknek megfelelıen teljesültek.
Részletesen ismertette a helyi adóbevételek összegét, az egyes szakfeladatok kiadásait,
valamint a felhalmozási bevételeket és kiadásokat. Elmondta, hogy a tavalyi évben 1.158E Ft
kamatbevétele lett az önkormányzatnak.
Az elhangzottakat a képviselık megtárgyalták és az alábbi döntést hozták:
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Ellend községi önkormányzat képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta 5/2007. rendeletét az önkormányzat 2006. évi
költségvetésének végrehajtásáról.
5. Napirend
Ott Mihályné polgármester ismertette a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás szervezetében létrejött változásokról a képviselı-testületet. Elmondta, hogy az
önkormányzatnak 20.000.- Ft tagdíjat (mőködési költséget) kell befizetnie 2007-ben.
6. Napirend
Hendzselné Papp Ilona körjegyzı ismertette a lakásfenntartási támogatások ügyészségi
felülvizsgálatának eredményét. Az új képviselıkkel ismertette a lakásfenntartási támogatás
iránti kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát, elhatárolását az önkormányzat
lakhatási támogatás elnevezéső segélyétıl. A képviselık az ügyészségi vizsgálatban leírtakkal
egyetértettek, intézkedési tervet az alábbiak szerint elfogadták.
A képviselı-testület az önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatot.
15/2007.(IV.03.)kt határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete a lakásfenntartási támogatások
ügyészségi vizsgálatára vonatkozóan az alábbi intézkedési tervet fogadja el:
(1)

(2)

(3)

A lakás nagyságára vonatkozó hitelt érdemlı igazolás teljes bizonyító erejő
magánokiratba foglalt nyilatkozat formájában kerül alkalmazásra, amennyiben a
kérelem hiányosságát észleltük, hiánypótlás elrendelésére kerül sor a jövıben
A döntés alapját képezı jogszabályhelyekre történı hivatkozás a felszólalást
követı meghozott érdemi határozatoknál megtörtént, illetve hatáskör és
illetékesség esetében kijavításra került
A támogatás esedékessége a kérelem benyújtásának elsı napja, aminek
alkalmazására telefonon történt megbeszélés utáni kérelmek elbírálásánál már sor
került. A képviselı-testület 2007. április 3-án tartott ülésén a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletében is rögzítette.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnali

7. Napirend

Ott Mihályné polgármester felkérte Hendzselné Papp Ilona körjegyzıt, hogy az ellenırzési
tevékenység 2006. évi mőködésérıl és eredményeirıl tájékoztassa a testületet.
Hendzselné Papp Ilona körjegyzı elmondta, hogy az önkormányzat belsı ellenırzési
feladatait a többcélú társulás útján, a társulási megállapodásnak megfelelıen látja el. 2006-ban
a többcélú társulás által megbízott vállalkozás végezte az ellenırzést, melynek elfogadásáról a
képviselı-testület már döntött. A gazdálkodás rendjére vonatkozó helyi szabályzatok alapján
a folyamatokba épített belsı ellenırzés folyamatos, mely az intézményekre is kiterjed.
Ismertette ennek módszertanát, folyamatát, és a feltárt problémákra vonatkozó módosításokat.
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Az elhangzottak megtárgyalása után a képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
16/2007.(IV.03.) kt határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete a polgármester beszámolóját
a 2006. évi ellenırzési tevékenységrıl elfogadja.
Felelıs: polgármester
Határidı: 15 nap
8. Napirend
Ott Mihályné polgármester elmondta, hogy a társulásokban való részvételt minden évben
értékelniük kell az önkormányzatoknak. Az Ellendi Önkormányzat 2 társulásnak tagja, a
Pécsi Többcélú Kistérségi Társulásnak, valamint a Fekete István Általános Iskolát és Óvodát
fenntartó Intézményirányító társulásnak.
A többcélú társulás keretében az önkormányzat már évek óta a lakosság közszolgáltatásokhoz
való minél színvonalasabb biztosítására törekszik. Ismertette a 2006-os évben ellátott
feladatokat, az ezekre kapott normatívákat, valamint önkormányzati hozzájárulásokat.
Elmondta, hogy véleménye szerint a lakosságnak elınyére vált a többcélú társulásban való
részvétel. Ismertette a kistérségi társulás elfogadott költségvetési koncepcióját, valamint
költségvetését.
Az általános iskolát fenntartó társulás mőködésével kapcsolatban elmondta, hogy errıl elsı
kézbıl van információjuk a testületi tagoknak, mivel minden döntésrıl folyamatosan
tájékoztatta ıket, illetve a költségvetés, beszámoló, valamint szervezeti kérdések eldöntésében
maguk is részt vettek.
Az elhangzottakat a testület megtárgyalta, majd 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
17/2007.(IV.03.) kt határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete a polgármester beszámolóját
a társulások mőködésérıl, az abban való önkormányzati részvételrıl,
elfogadja.
Felelıs: polgármester
Határidı: 15 nap

9. Napirend

Hendzselné Papp Ilona körjegyzı tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy minden évben
dönteni kell a közbeszerzési tervrıl, melynek az év közben esetlegesen induló közbeszerzési
eljárásokat kell tartalmaznia.
Ott Mihályné polgármester elmondta, hogy nincs tervben olyan összegő beruházás, beszerzés,
felújítás, mely bele esne ebbe a körbe, ezért javasolta a képviselı-testületnek, hogy nemleges
tervet fogadjanak el.
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Az elhangzottak megtárgyalása után a képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
18/2007.(IV.03.) kt határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete a polgármester
elıterjesztésének megfelelıen nemleges közbeszerzési tervet fogad el, mivel a
Kbt. Hatálya alá tartozó fejlesztése, beruházása, beszerzése az
önkormányzatnak elıre láthatóan nem lesz.
Felelıs: polgármester
Határidı: 15 nap

10. Napirend
Ott Mihályné polgármester tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a környezet és vízügyi
minisztérium Természet és Környezetmegırzési Szakállamtitkársága megkereste az
önkormányzatot, hogy mérje fel,hogy van e védendı természeti értéke, amennyiben igen,
akkor döntsön annak védelmérıl.
A képviselık megtárgyalták az elhangzottakat, de védendı természeti érték híján a kérdésrıl
nem döntöttek.
Ott Mihályné polgármester javasolta, hogy a rendırség kérésének megfelelıen ebben az
évben is támogassa a körzeti megbízott üzemanyagköltségét. Eddig havi 5.000.- Ft összeggel
járult hozzá az önkormányzat. A támogatásra vonatkozó szerzıdés április végén lejár, ezért
kellene most errıl dönteni. Új kinevezett körzeti megbízott van Berkesden és Nagykozárban
is. Együtt fognak járırözni, talán eredményesebbek lesznek. Javasolta, hogy az idei évben is
támogassák a kmb-s üzemanyagköltségét havi 10.000.- Ft-tal.
Az elhangzottak megtárgyalása után a képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
19/2007.(IV.03.)kt határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete a berkesdi körzeti megbízott
tevékenységét havi 10.000.- Ft üzemanyagköltség térítésével támogatja. Ezen összeget
a Megyei Rendırkapitányság számlájára minden hónapban az önkormányzat átutalja.
A körzeti megbízott ezen összeghez az önkormányzat és a rendırség között létrejött
megállapodás alapján jut hozzá.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnali
Ott Mihályné polgármester ismertette az Ellendi Egyházközség kérelmét, miszerint kéri az
önkormányzat támogatását. Az egyházközség tagjai 300 E Ft-ért csillárt cseréltek, ezt saját
pénzükbıl finanszírozták. Amennyiben az önkormányzat tud, akkor segítsen, hiszen a
templom is közösségi tér. Javasolta, hogy 100 E Ft-tal támogassák. A képviselık közül
többen az mellett voltak, hogy inkább csináltasson valamit az önkormányzat a templomon,
mint pénz adjanak, mert az biztos, hogy a községben marad, nem megy el máshová a pénz.
Kovács László képviselı elmondta, hogy ı nem híve annak, hogy azért adjanak csak, hogy
adjanak. Legyen célja. A csillárt megvették, ez már meg van. Célszerő végiggondolni a
támogatást.
A polgármester javaslatáról a képviselık az alábbiak szerint döntöttek:
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Az elhangzottak megtárgyalása után a képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
20/2007.(IV.03.)kt határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete az Ellendi Egyházközség
mőködéséhez (csillárvásárláshoz) utólagosan 100E Ft támogatást biztosít.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnali
Ott Mihályné polgármester ismertette a Fekete István Általános Iskola kérelmét, miszerint az
ellendi lakosú tanulók nyári táborozásához támogatást kérnek az önkormányzattól. Ez 4
tanulót érintene, fejenkénti 17.000.- Ft-os költséggel.
A polgármester javasolta, hogy az elızı éveknek megfelelıen az idén is a tábor teljes
költségével támogassák a szülıket.
Az elhangzottak megtárgyalása után a képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
21/2007.(IV.03.)kt határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete a berkesdi Fekete István Általános
Iskolába járó ellendi tanulók nyári táborozását 17.000.- Ft/tanuló összeggel
támogatja.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnali
Kovács László képviselı az iránt érdeklıdött, hogy mi a helyzet a háza mellett húzódó árok
tisztítására beérkezett ajánlatokkal. A polgármester elmondta, hogy értékelhetı ajánlat nincs,
ezért újabb ajánlatokat kell beszerezni.
A polgármester tájékoztatta a testületet a közcélú és közmunkások által végzett
tevékenységrıl.
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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