Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének

3/2008.számú
JEGYZİKÖNYVE
Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri
hivatalban 2008. április 17-én 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.

Szennyvízpályázat megtárgyalása
CÉDE pályázat megtárgyalása
Beszámoló az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról
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 elmondta, hogy összeállt a szennyvízberuházás pályázati anyaga.
Ismertette a testülettel a pályázatíró által küldött írásbeli anyagot. A terv szerint a beruházás
összköltsége 221 374 E Ft, mely 3 éves ütemezésben került bontásra. A legnagyobb arányú
kiadás 2010-ben várható nyertes pályázat esetén, hiszen akkor kerülne sor az átadásra, a
munkák befejezésére. A testület megvitatta a pályázati anyagot és úgy döntött, hogy beadásra
kerül a pályázat. Az önkormányzat tartalékai, valamint a lakosság által már hosszú évek óta
folytatott elıtakarékosság (OTP LTP) megalapozzák nyertes pályázat esetén a beruházás
kivitelezhetıségét.
Elmondta, hogy a testületnek nyilatkoznia kell arról is, hogy a benyújtásra kerülı pályázat
megfelel a települési önkormányzat képviselı-testülete által elfogadott általános, illetve
részletes rendezési tervnek.
Mivel a testület tagjai egyértelmően a pályázat beadása mellett foglaltak állást, kérte, hogy
hozzák meg döntésüket az elıterjesztésnek megfelelıen.

28/2008. (IV.17.) Kt. határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete pályázatot nyújt be a DDOP-20075.1.4. jelő pályázati kiírásra a település szennyvízhálózatának kiépítése céljából. A
képviselı-testület viziközmő társulatot alapított a lakossággal. A lakossági elı-

takarékosság és hozzájárulás valamint az önkormányzat saját forrása fedezi a
beruházáshoz szükséges önrészt.
A beruházás összköltsége 221 374E Ft, melybıl 44.275E Ft önrészt az önkormányzat
biztosít, oly módon, hogy az önrészbıl 27 000E Ft-ot a lakossági elı-takarékosságból
biztosít, 17 275E Ft-ot az önkormányzat saját bevételeibıl finanszíroz az alábbi éves
bontásban:
(Ft-ban)
Megnevezés
2008
2009
2010
Összesen
3 641 061
17 955 840
22 677 899
44 274 800
Saját forrás
14 564 242
71 823 360
90 711 598
177 099 200
Támogatás
18 205 303
89 779 200
113 389 497
221 374 000
Összesen
Ellend Községi Önkormányzat képviselı-testülete pályázatot nyújt be a DDOP-20075.1.4. jelő pályázati kiírásra a települési szennyvízhálózat és szennyvíztisztító
kiépítéséhez támogatás elnyerése céljából. A benyújtásra kerülı pályázat megfelel a
települési önkormányzat képviselı-testülete által elfogadott általános, illetve részletes
rendezési tervnek.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2008. április 24.
2. Napirend
Ott Mihályné polgármester elmondta, hogy az elızı üléseken megbeszéltek szerint a
Kultúrház festésére, berendezésének korszerősítésére beszerezte a szükséges ajánlatokat.
CÉDE pályázat keretében lehetıség van a felújításra, illetve a szükséges eszközök
beszerzésére. Ismertette a pályázati feltételeket, valamint az elképzeléseknek megfelelı
fejlesztés költségeit. Kérte, hogy amennyiben a testület egyetért a pályázat beadásával, akkor
az ehhez szükséges határozatot hozza meg.
A testület a pályázat beadását egyhangúlag támogatta, ezért az alábbi döntés született:
Ellend Községi Önkormányzat képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
29/2008. (IV.17.) Kt. határozat
Ellend Községi Önkormányzat Képviselıtestülete úgy határozott, hogy a DélDunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE
támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Kultúrház festése, mázolása, berendezés beszerzése

a fejlesztés megvalósulási helye: Ellend, Petıfi Sándor u. 35. 15.
hrsz.
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ftban
Megnevezés
Saját forrás

2008. év
1 720 000
2

Hitel
Támogatásból igényelt összeg

2 580 000

Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen

4 300 000

A Képviselıtestület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi költségvetésérıl szóló
1/2008. (II.20.) rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtására.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnali

3. Napirend
Ott Mihályné polgármester ismertette az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolót, valamint a rendelet tervezetét. Elmondta, hogy az önkormányzat gazdálkodása a
terveknek megfelelıen alakult. Az elıirányzatok módosítására év közben sor került. Kiadási
és bevételi szintje nem csökkent az önkormányzatnak az elızı évihez képest, azonban látható
eredményeket sikerült a településen elérni. Több rendezvényre is sor került, melyet igen
csekély forrásból valósítottak meg. A körjegyzıségre átadott pénzeszköz jelentıs összeget
tesz ki, de amíg az állami feladatok finanszírozásában nem lesz változás, annak csökkenésére
nem lehet számítani. Pályázati lehetıségeket kihasználta az önkormányzat, ennek keretében
megszépült a házasságkötı terem. Az elızı évben megkezdett felújítások is befejezıdtek, a
pályázatok elszámolásra kerültek. A bérkiadások növekedtek az elızı évihez képest, hiszen
szinte folyamatosan sor került közcélú foglalkoztatásra. A pécsi kistérségen keresztül
közmunkaprogramban is részt vett a település. A kistérséggel való együttmőködés már
eredményeket is hozott az önkormányzat számára, hiszen a helyben szükséges szolgáltatások
megszervezése közösen történik. Ezek által eleget tud tenni az önkormányzat több, eddig
ellátatlan kötelezı önkormányzati feladatnak. A helyi adók területén is növekedés
tapasztalható. Bevételi elıirányzatait az önkormányzat a módosított elıirányzathoz képest
túlteljesítette, kiadási fıelıirányzata kissé elmaradt a tervezettıl, tehát minimális megtakarítás
keletkezett.
A képviselık a beszámolót megtárgyalták, kérdés hozzászólás nélkül az alábbi döntést
hozták:

Ellend Községi Önkormányzat képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta 4/2008. rendeletét az önkormányzat 2007. évi
költségvetésének végrehajtásáról. (1. számú melléklet)

4. Napirend
 A polgármester beszámolt arról, hogy a jó idı beköszöntével elindult a kaszálási szezon.
Két kaszát meg kellett javíttatni, melynek költsége 120 000 Ft volt. Felhívta a dolgozók
figyelmét a helyes, szakszerő használatra.
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 Elmondta hogy 2 közcélús dolgozik jelenleg az önkormányzaton. 1 fı személyében
változás történt, rendkívüli felmondásra került sor, mivel a dolgozó külföldre távozott ,
szabadságot vett ki, azonban a szabadság lejártával nem jelentkezett munkavégzésre.
 Örömmel tájékoztatta a képviselıket arról, hogy már harmincan igénybe veszik a
szociálist étkeztetést. A házi segítségnyújtás bevezetése érdekében is megkezdıdött az
igények felmérése. Ismertette a majdani szociális gondozó feladatai.
 Tájékoztatta a képviselıket arról, hogy az önkormányzat honlapjának elkészítése
folyamatban van. Erre törvény is kötelezi az önkormányzatot, mivel július 1-tıl az
önkormányzatnak a jogszabályban elıírt közérdekő adatait ily módon is nyilvánosságra kell
hoznia.
 A képviselık megtárgyalták a május 10-én tartandó rendezvényt, mely egyben
gyermeknap és pünkösd is. Kiosztották a feladatokat, megbeszélték a rendezvény részleteit.
Elmondta a polgármester, hogy remélhetıleg támogatásban is részesülnek a rendezvény
megtartásához, hiszen a pályázat a Pécsi Többcélú Kistérségi Társuláshoz benyújtásra került.
 A polgármester elmondta, hogy a vagyonkataszter áttekintése során megállapításra került,
hogy az Ellend, Petıfi u 37. szám alatti – 14. hrsz-ú „általános iskola” megnevezéső
ingatlan nem ezt a funkciót tölti be, ezért kérni kell a földhivataltól, hogy mővelési ágát a
betöltött Közösségi ház funkcióra módosítsa.
A testület tagjai egyetértettek, ezért 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozták:
30/2008. (IV.17.) Kt. határozat
Ellend Községi Önkormányzat Képviselıtestülete megbízza a
polgármestert, hogy az Ellend Községi Önkormányzat tulajdonában
lévı – Ellend, Petıfi u 37. szám alatti – 14. hrsz-ú „általános iskola”
megnevezéső/mővelési ágú ingatlan megnevezésének/mővelési ágának
„Közösségi ház”-zá történı átvezetése tárgyában a Földhivatalnál
eljárjon, tekintettel arra, hogy a községben már évtizedek óta
általános iskola nem mőködik, a nevezett ingatlan közösségi ház
funkciót tölt be.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2008. május 31.
 Ott Mihályné polgármester ismertette a Szemem Fénye alapítvány támogatás iránti
kérelmét. Elmondta, hogy ezt az egy alapítványt szokta minden évben – már évek óta –
támogatni az önkormányzat. Javasolta 25 000 Ft támogatás megállapítását.
Ellend Községi Önkormányzat képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
31/2008. (IV.17.) Kt. határozat
Ellend Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szemem Fénye
Alapítványt 25 000 Ft egyszeri támogatásban részesíti.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2008. május 31.
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 A polgármester ismertette Sáfrány Attila ellendi lakos táborozási támogatás iránti
kérelmét. Elmondta, hogy a bogádi iskolába járó ellendi gyerekek táborozásához is
hozzá szokott járulni minden évben az önkormányzat. Az év elején megbeszéltek
szerint azonban javasolta, hogy csak a bekerülési költség 50%-val támogassák a
diákokat, ezzel is ösztönözve, hogy a berkesdi iskolába írassák be a szülık a
gyermekeiket, hiszen ez Ellenden a kötelezı felvételt biztosító iskola.
Ellend Községi Önkormányzat képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
32/2008. (IV.17.) Kt. határozat
Ellend Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a bogádi általános
iskolába járó ellendi tanulók táborozásához a bekerülési költség 50%val járul hozzá, melyet az intézmény annak kérésére átutal.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2008. május 31.
 A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az elızı ülésen megbeszéltek
szerint a temetıben elkészült a sorompó, mely le van engedve, lakattal van lezárva és
csak temetések alkalmával került kinyitásra.

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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