Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének
7/2007.számú

JEGYZİKÖNYVE
Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi házasságkötı teremben
2007. november 9-én 17.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról.
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
Lakosság részrıl 20 fı.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a legutóbbi közmeghallgatás óta eltelt eseményekrıl
2. Egyebek
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 a köszöntés után ismertette a legutóbbi önkormányzati választás óta
bekövetkezett változásokat, fejlesztéseket, beruházásokat, valamint ezek költségeit. Elmondta, hogy
az önkormányzat pályázati forrásokkal egészítette ki önrészét.
Az önkormányzat az utóbbi idıben jelentıs figyelmet fordított a lakosság közérzetének javítását
célzó szolgáltatások elindítására. Ennek keretében jelzırendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás
került bevezetésre a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás értelmében. Elindult
a laborjárat is. A községben épült új buszváró használatbavételi engedélyét megkapta az
önkormányzat.
Az önkormányzat tervei között szerepel játszótér építése, valamint a szennyvízberuházás
megvalósítása. Ez annál is inkább fontos feladat, mivel a lakosság elıtakarékoskodik már évek óta e
feladat megvalósítására. A 2008-as évben elıreláthatóan pályázat is kerül kiírásra, melyen a
település feltétlenül szeretne indulni.
A rendezvényekkel kapcsolatban elmondta, hogy nagy sikere volt a közösségi programoknak, szinte
az egész falu megmozdult és a visszajelzések alapján jól érezte magát. Ilyen rendezvény volt a
gyereknap, valamint az azzal egybekötött pünkösdölı és a szüreti mulatság. Ezeket a
rendezvényeket szponzori támogatásból, kistérségi pályázati forrásból valamint önrészbıl
finanszírozta az önkormányzat. A Pécsi Kistérségtıl 100E Ft pályázati támogatást kapott az
önkormányzat, ezért minimális - 20.000.- Ft – önrészt kellett csak biztosítania.
A klubok mőködésérıl szólva a polgármester elmondta, hogy a felnıtt klub érdektelenség miatt
nem mőködik.
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Örömmel mondta el, hogy társadalmi munkában is részt vettek lakosok. Ennek keretében került sor
a Nagyhegyi út kitisztítására. A DÉL-KOM által szervezett lomtalanítás nem szokott igazán sikeres
lenni, még mindig raknak le illegálisan szemetet a község területén.
A Kistérségi közmunkapályázat keretében 1 fı 7 hónapig közmunkát végezhet a településen. Ez az
önkormányzatnak pénzbe nem kerül.
A gyermekek támogatásáról sem feledkezett meg az önkormányzat. Az iskolák által szervezett
kirándulás minden azt igénylı tanuló részére kifizetésre került. Beiskolázási segélyben is
részesítette a tanulókat az önkormányzat, azonban az eddigi gyakorlaton változtatva nem az
önkormányzat által fenntartott általános iskolába járó gyerekek csak a beiskolázási segély 50%-ban
részesülhettek.
A templom felújítása is elkészült. A csillár megvásárlásához az önkormányzat az egyházközség
részére támogatást nyújtott.
Az év végéhez közeledvén mikulásé és karácsonyi ünnepség az idén is megrendezésre került.
A beszámolót követıen kérte a polgármester a lakosságot, hogy tegyék fel a testület munkájával
kapcsolatos kérdéseiket.
Józsa Szilárd: Az iránt érdeklıdött, hogy mikor lesz Internet lehetıség a községben.
Polgármester: Elmondta, hogy a beruházás folyamatban van de a befejezés késik.
Vida Istvánné: Felvetette, hogy a Kossuth utca végére hiányzik a közvilágítás, 1 oszlopot kellene
még elhelyezni.
Polgármester: Az oszlop elhelyezése érdekében felveszi a kapcsolatot az E-ON-nal.
Józsa Szilárd: Felhívta a figyelmet arra, hogy a temetı szépen rendben van tartva, gondozott. Meg
kellene akadályozni, hogy gépkocsival behajtsanak.
Polgármester: Válaszában elmondta, hogy a temetıben kialakított térkövezett kis tér nem a
parkolást szolgálja. Ha ezt egyesek nem hajlandók tudomásul venni, akkor akadály kerül
elhelyezésre.
Komáromi Sándorné felvetette, hogy a temetıben szeméttároló edényt kellene elhelyezni.
Ott Mihályné polgármester elmondta, hogy a DÉL-KOM-mal egyeztet a tároló elhelyezésének
kérdésében.
Józsa Szilárd: Felhívta figyelmet, hogy a Temetı utcában nagy munkagépek járnak, tönkre teszik
az útburkolatot. Súlykorlátozást kellene bevezetni.
Wittenberger András a szennyvízberuházás felıl érdeklıdött.
Ott Mihályné polgármester elmondta, hogy az elızıekben elkészült tervek éttervezése megtörtént,
az engedélyeztetése folyamatban van. A tervek szerint a település szennyvízét a hásságyi tisztítóba
vezetnék be. A csatlakozásért a telep tulajdonosai egyszeri 10 M Ft-os hozzájárulást kérnek
Ellendtıl. Elmondta, hogy ez tőnik a leggazdaságosabb megoldásnak. Amennyiben a hatóságok is
rábólintanak, akkor a pályázatot ezen mőszaki megoldásnak megfelelıen adja be az önkormányzat.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a közmeghallgatást 18.00 órakor bezárta.

Ott Mihályné
Polgármester

Hendzselné Papp Ilona
körjegyzı
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