Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének
6/2007.számú

JEGYZİKÖNYVE
Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének a berkesdi mővelıdési házban
2007. október 3-án 17:00 órakor megtartott nyílt testületi ülésérıl.
Jelen vannak:
Ott Mihályné polgármester
Illésné Pesti Edit alpolgármester - igazoltan távol
Kovács László - képviselı
Hadas Lívia – képviselı
Debreczeni Csaba – képviselı
Háhner József - képviselı
Hendzselné Papp Ilona – körjegyzı
Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.

Mecsekvidék Helyi Közösséghez való csatlakozás
2007. I. félévi beszámolók elfogadása, elıirányzat-módosítás
Egyebek
Egyedi kérelmek

Ott Mihályné polgármester köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 6 megválasztott képviselıbıl 5 fı megjelent.

1. Napirend
Ott Mihályné polgármester tájékoztatta a képviselıket, hogy kiírásra került az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül az un. LEADER pályázat,
melynek feladata, hogy egy-egy térség civil, vállalkozói és önkormányzati szereplıit
egyesítse és közös gondolkodásra sarkallja. A cél egy helyi közösség létrehozása
(2007. szeptember 17-én Pécsett a Városháza dísztermében alakult meg a pécsi
kistérség településeinek Mecsekvidék Helyi Közössége), valamint elıször egy
stratégia vázlat, majd késıbb egy teljes vidékfejlesztési stratégia megalkotása, mely
elısegíti az érintett vidék fejlıdését. A pályázaton elismert helyi közösségek esetén a
megfogalmazott stratégia megvalósítására jelentıs forrás áll majd rendelkezésre,
mely felhasználásról a tagok belsı pályázatáson keresztül dönthetnek. A LEADER
pályázat további lényeges sajátossága, hogy olyan fejlesztéseket lehet benne
megfogalmazni, melyek más operatív programokból nem lennének
finanszírozhatóak.
A képviselı-testületnek a pécsi kistérségben megalakult helyi közösséghez való
csatlakozását egy határozattal kell megerısítenie, hogy a település teljes jogú tagként
részt vehessen a tervezési majd késıbb a pályázat megvalósítási szakaszában is.

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
39/2007. (X.3.) Kt. határozat
A Mecsekvidék Helyi Közösséghez való csatlakozásról
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete úgy döntött, hogy csatlakozik
a Mecsekvidék Helyi Közösséghez.
A képviselı-testület felhatalmazza Ott Mihályné polgármester, hogy a
Mecsekvidék Helyi közösségben a település önkormányzatát teljes jogkörrel
képviselje, azzal, hogy tevékenységérıl a képviselı-testület részére idıszakosan
számoljon bel.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnali

2. Napirend
Ott Mihályné polgármester asszony felkérte Hendzselné Papp Ilona körjegyzıt, hogy
ismertesse az önkormányzat az iskola és a körjegyzıség 2007. évi I. féléves
gazdálkodásáról szóló beszámolót, melyet a képviselı-testület tagjai írásban is
megkaptak.
A körjegyzı részletesen ismertette az írásbeli elıterjesztésként is kiosztott
beszámolókat.
Az írásbeli elıterjesztésen túl elmondta, hogy az iskola gazdálkodása teljes
mértékben megfelel az idıarányos elvárásnak. A körjegyzıség költségvetési
elıirányzatát azonban módosítani szükséges a féléves beszámoló tükrében, mivel a
nyugdíjba vonuló gazdálkodási elıadó helyére felvételre került egy új köztisztviselı,
azonban jelenleg ı még plusz létszámként szerepel, mivel a másik kolleganı is
állományba van még. Jutalom is került kifizetésre, ezzel is módosítani szükséges az
elıirányzatot.
Az önkormányzat féléves beszámolója is azt tükrözi, hogy a gazdálkodás
egyensúlyban van, a teljesítés idıarányosan megfelel az elıirányzatnak, egy-két
helyen szükséges kisebb korrekció. Az elıirányzat-módosításra vonatkozó
elıterjesztést is megkapták a képviselık írásban.
A polgármester asszony kérte a képviselıket, hogy az elhangzottakat tárgyalják meg
és hozzák meg döntésüket a féléves beszámolók, valamint az elıirányzat módosítás
tárgyában. Kérdés, hozzászólás az elhangzottakhoz nem volt.
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
40/2007. (X.3.) Kt. határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete a polgármester beszámolóját
az önkormányzat 2007. évi I. félévi gazdálkodásáról 15.454E Ft bevétellel és
10.376E Ft kiadással elfogadja.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnali
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Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta 7/2007. rendeletét az Önkormányzat 2007. évi
költségvetésérıl szóló 3/2007. (II.28.) rendelete módosításáról. (1. melléklet)

3. Napirend
•
•

•
•

•

Ott Mihályné polgármester beszámolt a 2007. október 6-ai szüreti felvonulás és
programok elıkészületeirıl.
Elmondta, hogy a mőszaki ellenır érdeklıdik az önkormányzat tulajdonában lévı,, a
körjegyzıségen álló, használaton kívüli fénymásoló iránt. Kérte a testület véleményét,
hogy mi legyen a fénymásolóval, esetleg eladják-e, ha igen mennyiért. A képviselık
támogatták az eladást, és elképzelhetınek tartják, hogy a mőszaki ellenırzésért
cserébe tulajdonába kerüljön a gép. Errıl a polgármester egyeztet vele, és ha közös
nézeten vannak, akkor a szerzıdés megkötése elıtt a testület dönt a kérdésben.
A körjegyzı tájékoztatta a testületet, hogy EMOP pályázat került kiírásra, melyen
280.000.- Ft értékben hadvert, szoftvert lehet pályázni. Szakember bére is pályázható.
Tájékoztatta a polgármester a képviselıket, hogy a gázszerelést végzı Alt-Energy Kft.
Megkereste, hogy 20E/év (Áfa-an) összegért minden évben felülvizsgálná az
önkormányzati ingatlanokban lévı gázkészülékeket. Errıl átalánydíjas szerzıdést
kötne az önkormányzattal.
Tankönyvtámogatás kifizetésre került 92.000.- Ft értékben.

Több napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester a testületi ülést 19 órakor bezárta.
Kmf
Ott Mihályné
polgármester

Hendzselné Papp Ilona
körjegyzı
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