Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének

4/2008.számú
JEGYZİKÖNYVE
Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri
hivatalban 2008. június 17-én 21:00 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
Háhner József - képviselı – igazoltan távol
Hendzselné Papp Ilona – körjegyzı
Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.

TRFC pályázat benyújtásáról döntés
2008. évi költségvetési rendelet módosítása
Családsegítı Szolgálat 2007. évi szakmai beszámolója
Belsıellenırzésrıl készült jelentés

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 lehetıség nyílt a Dél-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanácshoz társadalmi felelısségvállalás, közösségépítés elısegítése
témában pályázat benyújtására. Ennek keretében Ellend területén parkosított területek
alakíthatók ki, ahol padok, szemétgyőjtık, köztéri bútorok helyezhetık el, közterületek
virágosítására kerülhet sor, szemetesek kihelyezésével a tisztább környezet érhetı el, de az
utcanév táblákkal a könnyebb tájékozódást lehetne elısegíteni.
A polgármester Asszony kérte a képviselık hozzászólását és javaslatát az elhangzottakkal
kapcsolatban, egyetértésük esetén pedig döntésüket a pályázat benyújtásáról.
A képviselık a pályázat benyújtásával egyetértettek, és az alábbiak szerint határoztak:
Ellend Községi Önkormányzat képviselı-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
39/2008. (VI.17.) Kt. határozat
Ellend Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a DélDunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz DECENTRALIZÁLT TERÜLET- ÉS
RÉGIÓFEJLESZTÉSI CÉLELİIRÁNYZAT TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE.
Fejlesztési cél (Pályázati Útmutatóban megjelölt jogcím): társadalmi
felelısségvállalás, közösségépítés elısegítése.

Beruházás rövid megnevezése: Összefogás Ellenden a szebb környezetért
A fejlesztés összköltsége 3.316.680 Ft, melyhez 2.650.000.- Ft TRFC pályázati
támogatást igényel az önkormányzat. Az önkormányzat a fejlesztéshez 666.680 Ft-ot
saját költségvetésébıl biztosít.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2008. július 15.

2. Napirend
Ott Mihályné polgármester tájékoztatta a képviselıket, hogy a Közigazgatási Hivataltól
törvényességi észrevétel érkezett a képviselı-testület költségvetési rendeletére vonatkozóan.
Az észrevétel szerint az önkormányzat költségvetésérıl szóló rendelete tartalmában nem felel
meg az Áht-ban és az Ámr-ben elıírt, - a helyi önkormányzatok költségvetésére vonatkozó
rendelkezéseknek. A rendelet a kifogásoltaknak megfelelıen módosítva lett, és kérte a
képviselıket a rendeletmódosítás elfogadására.
A képviselık a módosítással egyetértettek, és hozzászólás nélkül az alábbi döntést hozták:
Ellend Községi Önkormányzat képviselı-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta 6/2008. rendeletét az önkormányzat 2008. évi
költségvetésérıl szóló 1/2008.(II.20) rendelet módosításáról. (1. számú melléklet)

3. Napirend
Ott Mihályné polgármester elmondta, hogy a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítı
és Gyermekjóléti Szolgálat megküldte a 2007. évi ellendi családsegítıs szakmai beszámolót.
A polgármester asszony ismertette a beszámolót, melyhez hozzáfőzést nem tett. Kérte a
képviselıket, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban nincs észrevételük, határozattal
fogadják el azt.
Ellend Községi Önkormányzat képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
40/2008. (VI.17.) Kt. határozat
Ellend Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a Pécsi Többcélú Kistérségi
Társulás Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata által, a 2007. évi
családsegítıs szakmai munkáról készült beszámolót elfogadja.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnali

4. Napirend
Ott Mihályné polgármester ismertette a 2008. április 29-30. között végzett belsı ellenıri
vizsgálatról készült jelentést.
A jelentés részletesen tartalmazza a vizsgálat során észlelt hiányosságokat, azok pótlása,
kijavítása idıközben megtörtént. A polgármester asszony véleménye szerint a jelentés
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megállapításai valósak, azokkal egyetért, a felvetett problémák megoldására az intézkedési
terv elkészítése megtörtént.
Ellend Községi Önkormányzat képviselı-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
41/2008. (VI.17.) Kt. határozat
Ellend Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Pécsi Többcélú
Kistérségi Társulás belsı ellenıre által végzett vizsgálatról készült jelentés
tartalmával egyetért, a megállapítások kijavítására intézkedési tervet
elkészítették.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnali
Több napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester a testületi ülést 22,00 órakor bezárta.
Kmf
Ott Mihályné
polgármester

Hendzselné Papp Ilona
körjegyzı
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