Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének
3/2007.számú

JEGYZİKÖNYVE
Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri
hivatalban 2007. június 27-én 17:00 órakor megtartott nyílt testületi ülésérıl.
Jelen vannak:
Ott Mihályné polgármester
Illésné Pesti Edit alpolgármester
Kovács László - képviselı
Hadas Lívia – képviselı – igazoltan távol
Debreczeni Csaba – képviselı – igazoltan távol
Háhner József - képviselı
Hendzselné Papp Ilona – körjegyzı
Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Régi általános iskola és klub festési, burkolási munkáira érkezı árajánlatok elbírálása
Petıfi utcai árok tisztítási munkáira érkezı árajánlatok elbírálása
Törvényességi észrevétel SzMSz tárgyában
Ellend község Helyi Hulladékgazdálkodási Tervének végrehajtásáról készült beszámoló
Belsıellenırzésekrıl készített összefoglaló éves jelentés
Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi szociális feladatellátására létrejött Társulási
megállapodás módosítása
7. Szakfeladatok felvétele
8. Közoktatási feladatellátásról tájékoztató
9. Egyebek
10. Egyedi kérelmek
Ott Mihályné polgármester köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 6 megválasztott képviselıbıl 4 fı megjelent.

1. Napirend
Ott Mihályné polgármester tájékoztatta a képviselıket, hogy az elmúlt testületi
ülésen született döntésnek megfelelıen a régi általános iskola és klub festési,
burkolási munkáira 3 árajánlatot sikerült beszerezni, melyek 2,5 – 2,6 mFt + Áfa
közötti összeget tartalmaznak.
Véleménye szerint a legkedvezıbb a Branau Építıipari Kft. 2,5 mFt-os ajánlata.
Kérte a képviselıket, hogy az árajánlatok áttekintése után döntsenek a kivitelezı
személyérıl.

A képviselı-testület tagjai az árajánlatokat áttekintették, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

27/2007. (VI.27.) Kt. határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete úgy határozott,
hogy a régi általános iskola (házasságkötı terem) és klub festési,
burkolási munkálatainak elvégzésére a Branau Építıipari Kft.
árajánlatát fogadja el, az árajánlatnak megfelelı összeggel.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási
szerzıdés megkötésére.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2007. július 15.

2. Napirend
Ott Mihályné polgármester tájékoztatta a képviselıket, hogy a Petıfi utcai árok
tisztítási munkáira is sikerült beszerezni az árajánlatokat. A Baranya Építı Kft-tıl
1190,- Ft/ + áfa/méter, a mohácsi SH-BAU Mérnöki Kft-tıl 1250,- Ft/m, a Branau
Építıipari Kft-tıl 110,- Ft + áfa/m összegő ajánlatot kapott.
Kérte a képviselıket, hogy az árajánlatok áttekintése után döntsenek a munkálatokat
végzı cégrıl.
Javasolta, hogy a legkedvezıbb ajánlatot fogadja el a testület.
A képviselı-testület tagjai az árajánlatokat áttekintették, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

28/2007. (VI.27.) Kt. határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete úgy határozott,
hogy a Petıfi utcai árok tisztítási munkálatainak elvégzésére a
Branau Építıipari Kft. árajánlatát fogadja el, az árajánlatnak
megfelelı összeggel.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2007. július 15.
Kovács László képviselı megjegyezte, hogy az árokból kiszedett földet a kertben szét lehet
teríteni, de a gyökereket máshol kell elhelyezni.

3. Napirend
Ott Mihályné polgármester felkérte Hendzselné Papp Ilona körjegyzıt, hogy ismertesse a
Közigazgatási Hivatal által az SZMSZ tárgykörében tett törvényességi észrevételeit.
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Hendzselné Papp Ilona körjegyzı részletesen ismertette a törvényességi észrevételben
leírtakat, majd ismertette az ennek tükrében elkészített Szervezeti és Mőködési Szabályzat
tervezetét. Részletesen ismertette a tervezetet. Ezt követıen javasolta a testületnek, hogy a
kifogásolt SZMSZ-t helyezzék hatályon kívül - mivel a módosítások több helyen érintik a
szabályzatot, - hogy egységes szerkezetben, módosítások nélküli SZMSZ-szel dolgozhasson a
testület.
A képviselı-testület az írásbeli elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntéseket hozta:
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.
29/2007. (VI.27.) Kt. határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete a Dél-Dunántúli Regionális
Közigazgatási Hivatal Baranya Megyei Kirendeltsége által a 12-1394/2007-es
számon tett, 2007. június 13-án kelt, az Ellend község Önkormányzatának
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (IV.30.) rendelete
tárgyában tett törvényességi észrevételekkel egyetért, ezek tükrében a
szabályzatot módosítja.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnali

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete megalkotta Ellend község
Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló /2007. rendeletét, egyben
4/2007. (IV.30.) rendeletét hatályon kívül helyezte. (1. számú melléklet)
4. Napirend
Ott Mihályné polgármester ismertette a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelıség álláspontját az Ellend község Helyi Hulladékgazdálkodási Tervének
végrehajtásáról készült beszámolóval kapcsolatban.
A felügyelıség véleményének megismerését követıen a képviselık az alábbi döntést hozták:
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.
30/2007. (VI.27.) Kt. határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete Ellend község Helyi
Hulladékgazdálkodási Tervének végrehajtásáról készült beszámolót elfogadta.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnali

5. Napirend
Hendzselné Papp Ilona körjegyzı, Ott Mihályné polgármester felkérésére ismertette a Pécsi
Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó önkormányzatoknál végzett belsıellenırzésekrıl
készített összefoglaló éves jelentés tartalmát. A körjegyzı felsorolta a jelentésben ismertetett,
az ellenırzések során tett legfontosabb megállapításokat.
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Ott Mihályné kérte a képviselıket, hogy az elhangzottak után tegyék meg hozzászólásaikat,
egyetértésük esetén határozzanak a jelentés elfogadásáról.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.
31/2007. (VI.27.) Kt. határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete a polgármester és a körjegyzı
beszámolóját a 2006. évi ellenırzési tevékenységrıl elfogadja.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal

6. Napirend
Ott Mihályné polgármester ismertette a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi
szociális feladatellátására létrejött Társulási megállapodás módosítására tett javaslatot.
Ott Mihályné kérte a képviselıket, hogy az elhangzottak után tegyék meg hozzászólásaikat,
egyetértésük esetén határozzanak a társulási megállapodás elfogadásáról.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.
32/2007. (VI.27.) Kt. határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a
kistérségi szociális feladatellátására létrejött Társulási megállapodás 5.)
pontja az alábbiak szerint módosul:
… a Társulás költségvetését érintı döntések – különösen a közös fenntartású
intézmény költségvetésének elfogadása, az év végi elszámolás – esetében a
Társult Önkormányzatok mindegyikének egyetértése szükséges. Egyéb az év
közben felmerülı, a költségvetés módosítását érintı kérdésekben Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzata dönt.”
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal

7. Napirend
Ott Mihályné polgármester tájékoztatta a képviselıket, hogy a magánszemélyek a lakóhely,
vagy tartózkodási hely szerinti önkormányzatnál igényelhetik vissza a 20 alkalom felett
megfizetett vizitdíj összegét. Az önkormányzat a magánszemélyek részére határozattal
megállapított és kifizetett vizitdíjat a MÁK-tól minden hónap 10-ig visszaigényelheti. A
vizitdíj visszatérítésének, majd a kifizetett összeg visszaigénylésének könyvelése végett a
851967 számú, egészségügyi ellátás alapfeladatai szakfeladatot az önkormányzatnak fel kell
venni, amit a képviselı-testületi határozat alapján a MÁK-tól kell kérelmezni.
Ezen felül szükséges a 751867 számú köztemetı fenntartási feladatok elnevezéső szakfeladat
felvétele is, mivel ezidáig helytelenül a 930316 számú temetkezés és ehhez kapcsolódó
szolgáltatások elnevezéső szakfeladatra történt a könyvelés.
A Polgármester Asszony kérte a képviselıket, hogy a két szakfeladat felvételének kéréséhez a
határozatot meghozni szíveskedjenek.
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A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatot.
33/2007. (VI.27.) Kt. határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete kérelemmel fordul a Magyar
Államkincstárhoz a 851967 számú, „Egészségügyi ellátás alapfeladatai”
elnevezéső szakfeladat, valamint a 751867 számú, „köztemetı fenntartási
feladatok” elnevezéső szakfeladat felvétele, és ezzel egyidejőleg a 930316
számú, „temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások” elnevezéső
szakfeladat törlése végett.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

8. Napirend
Ott Mihályné polgármester beszámolt arról, hogy a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás
megküldte a kistérségi közoktatási rendszer átalakításával a közoktatás jövıképének
meghatározásával, a feladatellátó helyek megtartásával kapcsolatos egyeztetésekrıl készített
összefoglalót. Ezzel egyidejőleg kérték, hogy az önkormányzat adjon tájékoztatást arról, hogy
a közoktatási feladatot milyen módon, mely településekkel kötött társulási megállapodás
alapján kívánja ellátni 2007. szeptemberétıl.
Ott Mihályné a válaszként küldött nyilatkozatot a képviselı-testület tagjainak felolvasta. E
szerint az önkormányzat közoktatási feladatait továbbra is a berkesdi Fekete István Általános
Iskola és Óvoda keretében kívánja ellátni, a közoktatási normatívát is ezen intézmény vegye
igénybe az ellendi lakhelyő tanulók után.

9. Napirend
• Ott Mihályné polgármester ismertette Esztergom Város Polgármesterének
megkeresését.
A levél értelmében felhívja az önkormányzatok polgármestereit, miszerint a közelmúltban
módosított vízgazdálkodásról szóló törvény rendelkezései alapján a regionális vízmő
társaságok nem privatizálhatók, az állami tulajdon mellett kizárólag az önkormányzatok
szerezhetik meg részvényeiket. Ennek egyik lehetséges módja, hogy a lakosságarányos
társasági részvényhányad térítés nélkül történı átadására vonatkozó igényüket bejelentsék az
önkormányzatok az ÁPV Rt. Igazgatósága felé az errıl szóló képviselı-testületi határozat
megküldésével.
Esztergom polgármestere javasolja a regionális vízmő társaságok ellátási területéhez tartozó
települések polgármestereinek, éljenek ezzel a lehetıséggel. A képviselı-testületi
elıterjesztéshez és határozat kivonathoz a mintát csatolta.
Javasolta, hogy a döntés elıtt gondolják át a lehetıségeket a képviselık, és a következı
testületi ülésen foglaljanak állást a kérdésben. Valószínő, hogy a nagyobb önkormányzatok,
akiket tulajdonjogilag jobban, nagyobb arányban érint a privatizáció kérdése elıtt fognak
lépni. Érdemes lenne az ı véleményüket a döntés elıtt megismerni.
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Ott Mihályné polgármester a következıkben összefoglalta az elmúlt testületi ülés óta eltelt
eseményekrıl:
• Az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök befektetési lehetıségének
felkutatására a Polgármester Asszony felkérte a körjegyzıt, aki a különbözı
információk alapján a legkedvezıbbnek az Optima illetve Maxima értékpapírt tartja,
melynek feltételeirıl a tájékoztatót a képviselıknek átadott. Kérte, hogy a tájékoztató
alapos áttanulmányozása után a következı testületi ülésen döntsenek a befektetésrıl.
• A kultúrház mellékhelyiségében a csap meghibásodása miatt kb. 200 m3 víz folyt el, a
számla összegének részletben történı kifizetését nem kérjük, mivel úgy is ki kell
fizetni.
• A polgármester felvetette, hogy a képviselık egyetértése esetén a közkutak szőkítését
kell kérni a DRV-tıl, mivel a lakosok közül többen azt használják fürdésre, mosásra,
építkezéshez, nem egyszer indokolatlanul nagy mennyiséget használnak.
Az
önkormányzatnak csupán az ivóvíz biztosítása a feladata.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.
34/2007. (VI.27.) Kt. határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete kérelemmel fordul a DRV-hez
a közkutak víz felhasználásának csökkentése érdekében.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
•
•
•
•
•

A gyermeknapi és pünkösdi rendezvény nagy sikerrel lezajlott.
A laborjárat beindult a községben, így a laborvizsgálat elvégzése miatt nem kell a
városba utazni a betegeknek.
A Pécsi Kistérség által mőködtetett jelzırendszeres szolgálat üzemel a községben.
Augusztus 4-én a búcsúhoz kapcsolódóan lencsegulyás fızést szerveznek a fiatalok.
A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy szándékában áll Makkai Gyulát közcélú
munkára behívni.

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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