Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének

6/2008.számú

JEGYZİKÖNYVE

Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri
hivatalban 2008. július 24-én 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. Költségvetési rendelet módosítása TRFC pályázathoz
2. CÉDE pályázatra (Mővelıdési Ház felújítása, eszközbeszerzés) beérkezett
árajánlatok megtárgyalása
3. Beiskolázási támogatás megtárgyalása
4. Egyebek
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 az elızı ülésen megtárgyaltak
szerint a TRFC pályázathoz szükséges a költségvetési rendelet módosítása, hiszen ebben ki
kell mutatni a pályázathoz szükséges önrészt. Elmondta, hogy a fejlesztés összköltsége
3.316.680 Ft, melyhez 2.650.000.- Ft TRFC pályázati támogatást igényel az önkormányzat. A
666.680 Ft-ot saját költségvetésébıl kell biztosítani, s ennek betervezése történt meg a
költségvetési rendeletbe, melyet ismertetett a képviselıkkel.
A képviselık az elıterjesztést megtárgyalták, azzal egyetértettek, s az alábbi döntést hozták:
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta 7/2008. rendeletet az Önkormányzat 2008. évi
költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.20.) rendelet módosításáról. (1. melléklet)

2. Napirend

Ott Mihályné polgármester ismertette a Kultúrház felújítására és berendezés beszerzésére
(CÉDE 2008.) beérkezett árajánlatokat. Elmondta, hogy a beérkezett ajánlatokból egy táblázat
készült, hogy könnyebben áttekinthetıek legyenek. Javasolta, hogy amennyiben lehetséges a
beszerezni kívánt berendezési tárgyakat egy szállítótól vásárolják meg, mivel így egységes,
összeillı berendezése lesz a mővelıdési háznak, valamint a dokumentálása, számlázása is
könnyebb.
Bútorzatra ajánlatot adott be a Rácz Bútorház, a Branau Építıipari Kft., a Retz Bútorház és a
Rellüm Kft. Összességében legelınyösebb ajánlatot a Rácz Bútorház adta. A mőszaki
berendezések beszerzésére a Tajti Music Kft, a Mono-tech Kft. Pécs, Soundcraft Bt.
Szekszárd adott, melyek közül a legelınyösebb a Tajti Music ajánlata. A mővleıdési ház
festési munkáira is több ajánlat érkezett. Ajánlatot nyújtott be a Branau Építıipari kft., a
Corradó Építı Kft, a B.ÉP. Kft, és a Pécsváradi Építı és Kereskedelmi Kft. Ezek közül a
legkedvezıbb ajánlatot a Branau Kft. adta.
A polgármester elmondta, hogy mőszaki ellenırt is meg kell bíznia a testületnek.
A beérkezett ajánlatokat a képviselı-testület megtárgyalta, a polgármester javaslatával
egyetértett, ezért az alábbi határozatot hozta:
Ellend Községi Önkormányzat képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

43/2008. (VII.24.) kt. határozat
Ellend Községi Önkormányzat képviselı-testülete az Ellend Petıfi u. 37. szám alatti
Ellend Kultúrház festés-mázolás munkáinak mőszaki ellenırzésével Gradwohl János
Mőterem Bt. Pécs, Dr. Majorossy u. 35. szám alatti vállalkozót bízza meg 60.000.- Ft
+ 12.000.- Ft ÁFA összegért. A mővelıdési ház festés-mázolás munkáinak
elvégzésével a Branau Építıipari Kft. (Pécs, Tüskésréti út 32.)-t bízza meg.
1.105.733.- Ft + 221.147.- Ft ÁFA összegért. A berendezési tárgyakat (mőszaki cikk
kivételével) a Rácz Bútorház Kft.tıl rendeli meg az önkormányzat 2.076.600.- Ft +
414.720.- Ft ÁFA összegért. A mőszaki cikkeket a Tajti-Music Kft-tıl vásárolja meg
az önkormányzat 344.000.- Ft + 68.800.- Ft összegért.
A beruházás összköltséget 4.300.000.- Ft.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerzıdéseket kösse meg, az
eszközbeszerzésre a megrendeléseket küldje el.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2008. december 31.
3. Napirend
Ott Mihályné polgármester tájékoztatta a képviselıket, hogy minden évben a
tanévkezdés elıtt szokott dönteni a képviselı-testület a beiskolázási segélyekrıl,
hiszen ekkor a szülık még az iskolakezdésre tudják felhasználni a kapott támogatást.
Javasolta, hogy a 2007-ben adott támogatást adja az idei évben is az önkormányzat,
azonban csak a saját fenntartású Berkesdi Fekete István Általános Iskola és Óvoda
intézményébe járó tanulók, gyermekek részére térítsék a következı tanévben a
bérletet.
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A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
44/2008. (VII.24.) Kt. Határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete a községben
állandó lakhellyel rendelkezı tanulóit az alábbi összegő pénzbeli
beiskolázási támogatásban részesíti:
Óvodás
7.000.- Ft/fı
Általános iskolás
8.000.- Ft/fı
Középiskolás
9.000.- Ft/fı
Felsıfokú nappali
10.000.- Ft/fı
tagozatos hallgató
Az általános iskolások részére tankönyvtámogatást is biztosít az
önkormányzat az alábbiak szerint: A berkesdi Fekete István
Általános Iskolába járó gyerekek részére ingyen biztosítja a
tankönyveket, oly módon, hogy annak árát az iskola felé az
önkormányzat megfizeti. A nem a berkesdi iskolába járó általános
iskolai tanulók részére a berkesdi évfolyamonkénti tankönyvárak
felét biztosítja pénzbeli támogatásként az önkormányzat.
A 2008/2009-es tanévben bérlettámogatást csak a Berkesdi Fekete
István Általános Iskola és Óvoda intézménybe járó tanulók kapnak.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2007. augusztus 30.

4. Napirend
 Ott Mihályné polgármester ismertette a Pannon Volán Zrt. Által küldött menetrendi
változást.
 Tájékoztatta a képviselıket arról, hogy a település a sikeresen lebonyolításra került
községi egészségnaphoz 60.000.- Ft pénzbeli támogatást kapott a Pécsi Többcélú
Kistérségi Társulástól.
 Az önkormányzat épületében történt betörés tárgyában a rendırség lezárt a nyomozást. A
tettes nem került felderítésre, így az ellopott kaszák értékét a biztosító megtérítette.
 Beszámolt a polgármester a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás által szervezett
közmunkaprogramról, melynek keretében 1 fı ellendi is foglalkoztatásra került.

Több napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester a testületi ülést 20,10 órakor bezárta.
Kmf
Ott Mihályné
polgármester

Hendzselné Papp Ilona
körjegyzı
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