Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének

8/2007.számú
JEGYZİKÖNYVE
Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban
2007. november 23-án 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.

Beszámoló az elmúlt képviselı-testületi ülése óta eltelt idırıl, a lejárt határidejő határozatokról
2008. évi hulladékszállítási díjak megtárgyalása, rendeletmódosítás
2008. évi vízdíj meghatározása, rendeletmódosítás
Beszámoló Ellend községi Önkormányzat 2007. ¾ éves gazdálkodásáról, 2008. évi költségvetési
koncepció megtárgyalása, elfogadása
5. 2007. évi belsı ellenırzésrıl készült megállapítások megtárgyalása, intézkedési terv elfogadása
6. 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 ismertette beszámolt az elmúlt ülés óra eltelt eseményekrıl, a megtartott
közmeghallgatásról, annak visszhangjáról. Elmondta, hogy a szennyvízberuházás tervezése és a
pályázat megírása tárgyában a tervezıvel és a pályázatíróval egyeztetett. Kérte a pályázatírót, hogy
küldje el ajánlatát.

2. Napirend
A polgármester áttért az ivóvíz díjának megállapítását célzó elıterjesztéshez. Elmondta, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévı, a DRV részére koncesszióba adott rendszeren a szolgáltató az
önkormányzat által meghatározott áron szolgáltat. A vízdíj kidolgozása a szabályok szerint történt. A
DRV javaslata szerint Ellend községben 2008-ban 318.- Ft + ÁFA díj meghatározása lenne célszerő.
A polgármester elmondta, hogy a testület ettıl eltérni nem tud, mivel nagyfogyasztó nincs a
településen mely által valamennyivel a lakossági díjat csökkenteni lehetne. Javasolta a DRV által
meghatározott vízdíj elfogadását.
A képviselı-testület az elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta.
Ellend Községi Önkormányzat képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta a 2008. évi vízdíjról szóló 8/2007. rendeletét. (1. melléklet)

3. Napirend
Ott Mihályné polgármester ismertette a képviselı-testülettel a DÉL-KOM 2008. évi hulladékszállítási
díj javaslatát. Elmondta, hogy a szolgáltató a hatályos jogszabályok szerint készítette el
díjkalkulációját. E szerint 2008-ban a lakossági hulladékszállítás díja heti 1 szállítással számolva 110
l-es edényt figyelembe véve 165.- Ft/ürítés +20% ÁFA.
A testület tagjai az elıterjesztést megtárgyalták. Javaslat, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester
kérte, hogy az eredeti elıterjesztésnek megfelelıen alkossa meg a képviselı-testület rendeletét az
alaprendelet módosításával.
Ellend Községi Önkormányzat képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta 9/2007. rendeletét a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról,
valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 4/1999. (VII.23.)
rendelet módosításáról. (2. melléklet)
4. Napirend
Ott Mihályné polgármester beszámolt az önkormányzat 2007. évi ¾ éves gazdálkodásáról. Az írásbeli
elıterjesztést kiegészítette azzal, hogy véleménye szerint az önkormányzat gazdálkodása megfelelt az
elıirányzatoknak. Néhány helyen szükséges csak a módosítás. Az ehhez kapcsolódó költségvetési
rendeletmódosítási javaslatot is ismertette a testülettel. Az írásbeli elıterjesztést a képviselık
megismerték, megbeszélték. Javaslat, kérdés nem hangzott el. Egyetértettek a javaslattal.
Ezt követıen a polgármester ismertette az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepcióját, melyet
a körjegyzıvel együtt készített el. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a ¾ éves beszámoló jó alapot
szolgáltatott a koncepcióhoz. Ismertette az írásbeli elıterjesztést. Elmondta, hogy a koncepció
elkészítése során az egyik legfontosabb feladat volt, hogy az önkormányzat 2008-ban is meg tudja
ırizni mőködıképességét. Nagy beruházás elıtt áll a település, ezért különösen fontos a takarékos,
átgondolt gazdálkodás. Pályázati források igénybe vétele is cél, azonban nagy tervek a
szennyvízberuházáson kívül nincsenek. A játszótér kialakítása, valamint a falusi turizmus alapjainak
megteremtése érdekében kisebb pályázati forrásokat kellene igénybe venni. Az önkormányzat 27M Ftos megtakarítása a kamaton kívül a következı évben valószínőleg nem fog gyarapodni, mivel az már
most látszik, hogy a bevételek nem, vagy épphogy fedezni fogják a kiadásokat.
Az elhangzottakat a testület megtárgyalta és az alábbi döntéseket hozta:
Ellend Községi Önkormányzat képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
43/2007. (XI.23) Kt. Határozat
1. Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete a polgármester beszámolóját az
önkormányzat 2007. évi ¾ éves gazdálkodásáról 19.908 EFt bevétellel és 14.089 EFt
kiadással elfogadja.(3. melléklet)
2. Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete az önkormányzat 2008. évi költségvetési
koncepcióját elfogadja.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2007. december 31.

Ellend Községi Önkormányzat képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta 10/2007. rendeletét az önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló 3/2007.
(II.28.) rendelet módosításáról. (4. melléklet)
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5. Napirend
Ott Mihályné polgármester felkérte Hendzselné Papp Ilona körjegyzıt, hogy ismertesse a Pécsi
Többcélú Kistérségi Társulás belsı ellenırei által végzett belsı ellenırzés megállapításait.
A körjegyzı elmondta, hogy az ellenırzés az önkormányzat belsı ellenırzési tervének megfelelıen
pénzügyi ellenırzésre és a pénzügyi dokumentációk ellenırzésére terjedt ki. Az ellenırzés tárgy az
„Önkormányzat 2005-2006-évi elıirányzatainak tervezése és felhasználása” volt.
Ennek keretében az ellenırök helyszíni ellenırzést, valamint iratellenırzést is végeztek.
Megállapításra került, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletének évközi módosításának
gyakorisága nem felelt meg az Ámr. elıírásainak. Javaslatként került megfogalmazásra, hogy a
körjegyzı tájékoztassa a képviselı-testületet az Ámr. 53.§ (29 bekezdésében elıírtak szerint a
felügyeleti szerv által biztosított pótelıirányzatokról. Készletbeszerzéseknél az átvételt minden
esetben igazoltatni kell. A kisértékő eszközöket a szabályzatnak megfelelıen készletmennyiségi
nyilvántartása kell venni.
A polgármester a beszámoló elhangzását követıen, mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a
testületet a belsı ellenırzés megállapításainak elfogadására.
44/2007. (XI.23) Kt. Határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete a belsı ellenırzés megállapításai elfogadja,
a megállapításokra az alábbi intézkedési tervet fogadja el:
•
•
•

a körjegyzı tájékoztassa a képviselı-testületet az Ámr. 53.§ (29 bekezdésében elıírtak
szerint a felügyeleti szerv által biztosított pótelıirányzatokról.
Készletbeszerzéseknél az átvételt minden esetben igazoltatni kell.
A kisértékő eszközöket a szabályzatnak megfelelıen készletmennyiségi
nyilvántartása kell venni.

Felelıs: körjegyzı
Határidı: azonnali.
6. Napirend
A polgármester elmondta, hogy a berkesdi óvoda, mint év végéhez közeledve rendszeresen, ismét
kérte az önkormányzat támogatását játékok vásárlásához. Javasolta 30.000.- Ft támogatás odaítélését.
45/2007. (XI.23) Kt. Határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete a Berkesdi Fekete István Általános Iskola és
Óvoda óvodája részére 30.000.- Ft pénzbeli támogatást biztosít játékok vásárlásához.
Felelıs: polgármester
Határidı:2007. december 15.

Több napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester a testületi ülést 19,30 órakor bezárta.
Kmf
Ott Mihályné
polgármester

Hendzselné Papp Ilona
körjegyzı
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