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Nytsz.: E/2/2020. 

 

  JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 13-án 17.00 órakor 

megtartott nyílt, képviselő-testületi üléséről. 

  
Helye:  Polgármesteri Hivatal 

 

Jelen vannak: 

 

1. Horváth János    polgármester 

2. Appl János    alpolgármester 
3. Czinege Mária Magdolna  képviselő 

4. Hohmann Jánosné  képviselő 

5. Tolnai János    képviselő  

   
 

Igazoltan távol: - 

 
 

 

Az erzsébeti közös önkromáényztai hivatal részéről, tanácskozási joggal: 

 

dr. Csernyánszky Gábor jegyző 

dr. Matei Monica Adriana jegyzői referens 

 
Horváth János polgármester megnyította az űlést, köszöntötte a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 képviselőből 5 fő megjelent. A képviselő-testület az 

alábbiak szerint fogadta el a napirendi pontokat. 
 

 

Napirendi pont: 

 

1. Polgármester beszámolója a lejárt határidejű feladatokról, és a két ülés között történt 

eseményekről. 

Előterjesztő: Polgármester 
2. Az Erzsébeti Gyermekszív Óvoda és Konyha, valamint az Óvodafenntartó Társulás 2020. évi 

költségvetésének megtárgyalása. 

Előterjesztő: Polgármester 

3. Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének megtárgyalása  
Előterjesztő: Polgármester 

4. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési tervének előterjesztése. Költségvetési rendelet 

megalkotása. 
Előterjesztő: Polgármester 

5. 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása. 

Előterjesztő: Polgármester 
      6. A Magyar Falu Program pályázaton történő részvétel megtárgyalása 

 Előterjesztő: Polgármester 

7. Egyebek. 

Előterjesztő: Polgármester 
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1. Polgármester beszámolója a lejárt határidejű feladatokról, és a két ülés között történt 

eseményekről. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a két testületi ülés között eltelt 

időszakban az alábbi tevékenységek kerültek elvégzésre: 
 

⎯ A polgármester sajnálattal tájékoztatja a testületet, hogy dr. Csernyánszky Gábor felmondott, a 

jegyző távozik a Hivataltól. A jegyzői állásra pályázatot írtak ki. 

⎯ Az Erzsébeti Gyermekszív Óvoda és Konyha 2015-ös felújítását ellenőrzik, az eljárás 

folyamatban van. 

⎯ A Közös Önkormányzati Hivatal felújítására benyújtott pályázatra hiánypótlási felhívás 
érkezett. 

⎯ Az óvodában új óvodavezető került kinevezésre Bakó Melinda szülési szabadságának idejére. 

Az óvodában gyermekhiányvan, kevés gyermeket íratnak be az óvodába. 

⎯ A falugondnok beiskolázása megtörtént. A jövőben a falugondnok lenne a közbiztonsági 

referens, amely képzésre szintén beiskolázzák. A közbiztonsági referens képzés ingyenes. 

⎯ A polgármester Czinege Mária Magdolna kérdésére elmondja, hogy a falugondnok 
szolgáltatásait igénybe veheti a lakosság, azonban előzetes egyeztetés szükséges. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 
Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a polgármesteri beszámolót. 

 

2.  Az Erzsébeti Gyermekszív Óvoda és Konyha, valamint az Óvodafenntartó Társulás 2020. 

évi költségvetésének megtárgyalása. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

A képviselők az előterjesztést az ülést megelőzően kézhez kapták. 

Horváth János polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Erzsébeti Gyermekszív 

Óvodafenntartó Társulás 2020. évi költségvetése elkészült. Kéri a képviselők véleményét. 
 

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 
A képviselők az elhangzottakat megtárgyalták és az alábbi határozat hozták: 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020.(II.13.) Határozata: 

 

Az Erzsébeti Gyermekszív Óvodafenntartó Társulás 2019. évi költségvetéséről 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Erzsébeti 

Gyermekszív Óvodafenntartó Tárulás 2020. évi költségvetését a beterjesztett 

formában és tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: 2020. 03. 20. 

Felelős: Polgármester 
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3. Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Polgármester 

 

Az előterjesztést a képviselők a képviselő-testületi ülést megelőzően kézhez kapták. 

 

Horváth János polgármester felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse a közös önkormányzati hivatal 

költségvetésének tervezetét. 
 

dr. Csernyánszky Gábor jegyző ismerteti a költségvetési tervezet fontosabb adatait. Kéri a képviselő-

testületet, hogy fogadja el a költségvetés tervezetét. 
 

Horváth János polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását. Kéri a képviselők véleményét. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést. 
 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020.(II.13.) Határozata: 

 

Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a beterjesztett 

formában és tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth János polgármester 

 

 

4. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési tervének előterjesztése. Költségvetési rendelet 

megalkotása. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

Az előterjesztést a képviselők a képviselő-testületi ülést megelőzően kézhez kapták. 

 

Horváth János polgármester röviden ismerteti a bevételi és kiadási oldal fontosabb számadatait. 
Javasolja a költségvetési rendelet elfogadását. Kéri a képviselők véleményét. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 
Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 

egyhangúlag megalkotta a 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletet az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. (a jegyzőkönyv melléklete szerint) 

 

 

5. A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

Az előterjesztést a képviselők a képviselő-testületi ülést megelőzően kézhez kapták. 
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Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2020. évben várhatóan nem lesz 

az önkormányzatnak olyan fejlesztése, mely közbeszerzés köteles. Javasolja a közbeszerzési terv 
elfogadását. Kéri a képviselők véleményét. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 
Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020.(II.13.) Határozata: 

 

Az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét a beterjesztett formában és 

tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  polgármester 

 

 

       6. A Magyar Falu Program pályázaton történő részvétel megtárgyalása  

Előterjesztő: Polgármester  

 

Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Magyar Falu Program 

keretében van lehetőség pályázatokat benyújtani. A pályázatok 100 % – os támogatási intenzitásúak, 
viszont időben eltolva kerülnek kiírásra. Kéri a képviselők véleményét. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020.(II.13.) Határozata: 

 

 Részvétel a Magyar Falu Program pályázatain 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy részt vesz a 

Magyar Falu Programban kiírt pályázatokon. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  polgármester 

 

     7. Egyebek 

Előterjesztő: Polgármester 

 

Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselőket a közelmúltban a településen történt 

halálesetekről, valamint elmondja, hogy szükség van a ravatalozó urnafal mögötti fal kialakítására, mert 

balesetveszélyes. A falat szilárd burkolattal kell ellátni. Kéri a képviselők véleményét. 
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A képviselők az elhangzottakat megtárgyalták és az alábbi határozat hozták: 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020.(II.13.) Határozata: 

 

A ravatalozó urnafal mögötti fal helyreállításáról 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

ravatalozó urnafal mögötti falat szilárd burkolattal kell ellátni, mert balesetveszélyes. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  polgármester 

 

Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a patakmeder kaszálása, valamint a 

kotrás egy 180-200 m-es szakaszon nem készült el, mert a vállalkozónak elfogyott a pénze. A képviselő-
testület úgy határozott, hogy a fennmaradó 100.000,- Ft-ot akkor lehet kifizetni a vállalkozónak, ha 

befejezi a munkát. Kéri a képviselők véleményét. 

 
A képviselők az elhangzottakat megtárgyalták és az alábbi határozat hozták: 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő- testületének 13/2020.(II.13.) Határozata: 

 

A patakmeder helyreállításáról 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

patakmeder kaszálására, kotrására a fennmaradó 100.000,- Ft-ot azzal a feltétellel 

fizeti ki a vállalkozónak, ha a vállalkozó befejezi a munkát. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  polgármester 

 

 
 

Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Szellő és Pécsvárad felé is gazos a 

terület, kaszálni kellene, valamint a földesutak javítására van szükség. Kéri a képviselők véleményét. 

 
A képviselők az elhangzottakat megtárgyalták és az alábbi határozat hozták: 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő- testületének 14/2020.(II.13.) Határozata: 

 

A kaszálásról, valamint a földesutak javításáról 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

lekaszáltatja a Szellő, valamint a Pécsvárad felé vezető utat, és a földesutakat 

megjavíttatja. 
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Határidő: folyamatos 

Felelős:  polgármester 

 

Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a paplakot és környékét rendbe kell 

rakni, a templomtól el kell vinni a cserepeket. Kéri a képviselők véleményét. 
 

A képviselők az elhangzottakat megtárgyalták és az alábbi határozat hozták: 

 
Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő- testületének 15/2020.(II.13.) Határozata: 

 

A paplak rendbe tétele, cserepek elszállítása 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

paplakot és a mellette lévő területet rendbe kell tenni, valamint a templomtól a 

cserepeket el kell szállítani. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  polgármester 

 
Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy 2020. február 15-én 100 km-es futás 

lesz. A  futók érintik Erzsébet községet, számukra nyitott mosdót biztosítanak, valamint zsíros kenyérrel 

és teával látják őket vendégül. Kéri a képviselők véleményét. 
 

 

A képviselők az elhangzottakat megtárgyalták és az alábbi határozat hozták: 
 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő- testületének 16/2020.(II.13.) Határozata: 

 

A futók vendégül látásáról 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 100 

km-es futás futói számára nyitott mosdót biztosítanak, valamint zsíros kenyérrel és 

teával látják öket vendégül. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  polgármester 
 

Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a fafaragó szakköri foglalkozások 

folytatódnak a településen, amennyiben igény van rá. Kéri a képviselők véleményét. 
 

 

A képviselők az elhangzottakat megtárgyalták és az alábbi határozat hozták: 

 
Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő- testületének 17/2020.(II.13.) Határozata: 

 

A fafaragó szakkörről 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

fafaragó szakköri foglalkozások folytatódnak, amennyiben igény van rá. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  polgármester 
 

Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy egy gazdabolti árus szombatonként 

szeretne árulni a községben. Kéri a képviselők véleményét. 
 

 

A képviselők az elhangzottakat megtárgyalták és az alábbi határozat hozták: 

 
Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő- testületének 18/2020.(II.13.) Határozata: 

 

A gazdabolti árusításról 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

hozzájárul ahhoz, hogy a gazdabolti árus szombatonként áruljon a községben. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  polgármester 

 
Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy tűzifa kérelemmel fordultak az 

Önkormányzathoz. A polgármester elmondja, hogy segélyt tudnak adni, de nem annyit, hogy abból fát 

tudjon venni. Kéri a képviselők véleményét. 

 
A képviselők az elhangzottakat megtárgyalták és az alábbi határozat hozták: 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő- testületének 19/2020.(II.13.) Határozata: 

 

A tűzifa kérelemről 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy segélyt 

nyújt a kérelmezőnek, de a segély összege nem akkora, hogy abból tűzifát tudjon 

vásárolni. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  polgármester 

 

 
Horváth János polgármester kérdezi a képviselőket, van-e valakinek egyéb hozzászólnivalója. 
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Egyéb észrevétel, kérdés nem hangzott el. 

 

Horváth János polgármester megállapította, hogy a napirend hiánytalanul megtárgyalásra került, több 
kérdés, hozzászólás nem lévén a testületi ülést 19.05 órakor berekesztette. 

 

 

p.h. 
 

 

            __________________              _______________________ 
Horváth János dr. Csernyánszky Gábor 

polgármester jegyző 

  
 

 

 


