Erzsébet Község Önkormányzata
7661 Erzsébet, Fő u. 135.
Tel.: +36/69/351-101. Fax.: +36/69/351-101
Email: hivatal@erzsebetikoh.hu

Nytsz.: E/11/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 17-én 18.00 órai
kezdettel megtartott nyílt, rendkívüli képviselő-testületi üléséről.
Helye: Polgármesteri Hivatal
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.

Horváth János
Appl János
Hohmann Jánosné
Tolnai János
Czinege Mária Magdolna

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol: Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal részéről, tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Matesz Tímea

jegyző

Horváth János polgármester úr megnyitotta az ülést, 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 pontok:
Polgármester beszámolója a lejárt határidejű feladatokról, és a két ülés között történt
eseményekről - Előterjesztő: Polgármester
2.
Szociális tűzifa pályázat benyújtása és önerő - Előterjesztő: Polgármester
3.
A 2020/2021 évi beiskolázási támogatás és Bursa ösztöndíj program - Előterjesztő:
Polgármester
4.
2019. évi Falugondnoki beszámoló – Előterjesztő: Polgármester
5.
DRV Gördülő fejlesztési terv 2021-2035 – Előterjesztő: Polgármester
6.
Pécsváradi Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi beszámolója és az átfogó értékelés –
Előterjesztő: Jegyző
7.
Egyebek - Előterjesztő: Polgármester
1.
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NAPIRENDI PONTOK MEGVITATÁSA
1. Polgármester beszámolója a lejárt határidejű feladatokról, és a két ülés között történt
eseményekről - Előterjesztő: Polgármester
Horváth János polgármester úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a két testületi ülés között eltelt
időszakban az alábbi tevékenységek kerültek elvégzésre, illetve események történtek:
⎯ Az óvoda vezetőjének vezetői megbízása ez év augusztusában lejár, így a pályáztatás érdekében
intézkedések megtörténtek, egyetlen pályázat érkezett.
⎯ Vis Maior bejelentéshez kapcsolódó Kormányhivatali és Államkincstári helyszíni ellenőrzés
lezajlott, az elszámolás áttekintése van jelenleg folyamatban.
⎯ A falugondnoki szolgálattal és szociális étkeztetéssel kapcsolatos kétéves terminusonkénti
szolgáltatás ellenőrzés a Kormányhivatal részéről megtörtént, a jegyzőkönyv megérkezett.
Alapvetően a szolgálat rendben működik, a fellelt hiányosságok kezelése folyamatban van.
⎯ Az augusztus 20-i Államalapítás Ünnepére tervezett díszpolgár avatás a jelenlegi
vírushelyzetből fakadó bizonytalanság okán elmaradt.
⎯ Mini Bölcsőde kialakítására kötött támogatói szerződés értelmében a tervezői munkálatokra
kiírt ajánlattételi felhívásra 3 ajánlat érkezett, a legkedvezőbbel kezdődik meg a szerződéskötési
és tervezési munkafolyamat.
⎯ A nagy esőzések után az Erzsébetre tartó utakon, mellékutakon, földutakon jelentősek a sár és
víz átfolyásokból adódó törmelék-, és sárlerakódások, melyeket a KPM-mel rendeztetni kell.
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. Szociális tűzifa pályázat benyújtása és önerő - Előterjesztő: Polgármester
Horváth János polgármester ismertette, hogy idén is kiírásra került a szociális tűzifa pályázat, amire
pályázni javasol 38 erdei m3 keménylombú tűzifa beszerzésére, melyhez az önerő 48.260,- Ft mértékű.
A képviselő-testület megvitatta a kérdést.
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 44/2020. (VIII.17.) Határozata a szociális
tűzifa pályázat benyújtásáról, pályázni kívánt fa mértékéről és önerőről:
1. Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény a 3. melléklet I. Működési
célú támogatások 8. pontja alapján, a helyi önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen vissza nem
térítendő támogatás keretében 38 erdei m3 keménylombos tűzifa beszerzésére
nyújt be pályázatot. A pályázat benyújtására felkéri Polgármestert ez év augusztus
31-éig.
2. A képviselő-testület 2020. évi költségvetésében szociális tűzifavásárlás céljára
benyújtott igényéhez mindösszesen 48.260,- Ft.-ot biztosít.
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3. A képviselő-testület vállalja,
ellenszolgáltatást nem kér.
Határidő:
Felelős:

hogy

a

szociális

tűzifában

részesülőtől

augusztus 31.
Polgármester

3.
A 2020/2021 évi beiskolázási támogatás és Bursa ösztöndíj program - Előterjesztő:
Polgármester
Horváth János polgármester javasolja, hogy az idei évben is nyújtson az önkormányzat beiskolázási
támogatást a község óvodás korosztályától a középfokú és felsőfokú tanulmányokat folytató
korosztályai részére a következők szerint:
Az óvodás gyermekeket 5.000,-Ft, az általános iskolásokat 10.000 Ft, a középiskolás és felsőfokú
oktatásban nappali tagozatra járó gyermekeket 15.000,-Ft beiskolázási-óvodakezdési települési
támogatásban részesítsék benyújtott kérelem alapján.
Javasolja továbbá, hogy a támogatás feltétele legyen a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
1/2015. (II.27.) Ök rendelet (1) bekezdésében foglaltak teljesítése, azaz a község közigazgatási területén
bejelentett állandó lakcím, valamint életvitelszerű tartózkodás. Kéri a képviselők véleményét.
Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2020.(VIII.17.) Határozata a
beiskolázási és óvodakezdési támogatás megítéléséről:
Erzsébet Község Önkormányzat Képviselőt-testülete anyagi és erkölcsi
támogatásképpen a településen élő óvodás, általános-, középiskolás és felsőfokú
tanulmányaikat nappali tagozaton folytató diákok számára iskolakezdési és
óvodakezdési támogatással kíván hozzájárulni a gyermekek, diákok új tanéves
kezdéséhez, a többletköltségeihez, ezért a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
1/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendeletében foglalt vonatkozó részlet szabályok
alapján az óvodába beíratkozott gyermekek részére részére 5.000 Ft, az általános iskolai
tanulói jogviszonnyal rendelkezők részére 10.000 Ft, a nappali tagozatos közép- és
felsőfokú nappali tanulói jogviszonnyal rendelkezők részére 15.000 Ft beiskolázási
támogatást határoz meg.
Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Jegyzőt, hogy a
lakosságot a döntésről tájékoztassa, a támogatás nyújtásának feltételeit elbírálási rendjét
és a kifizetés módját a a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2015. (II. 27.) számú
önkormányzati rendeletének „Beiskolázási és óvodakezdési támogatás” fejezetében
foglaltak határozzák meg.
Határidő:
Felelős:

2020. október 15.
Polgármester, Jegyző

Horváth János javasolja a képviselő-testület számára csatlakozni a soron következő tanévben is a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez hallgatónként havi 5.000,- Ft értékben.
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Polgármester kéri a képviselő-testület 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 46/2020.(VIII.17.) Határozata a Bursa
Hungarica ösztöndíj rendszerhez történő 2020/2021-es tanévi csatlakozásról:
Erzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez a 2020/2021. évi tanév
vonatkozásában is havi, felsőoktatási nappali tagozatos hallgatónkénti 5.000,- Ft
összegben.
Erzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi költségvetésben
150.000,- Ft összeget biztosít a támoagtás fedezetére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
4.

2019. évi Falugondnoki beszámoló - Előterjesztő Polgármester

Horváth János polgármester a Falugondnoki szolgálat éves beszámolójáról szóló dokumentációt
röviden szóban összefoglalva bemutatja és kéri a képviselő-testület 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 47/2020.(VIII.17.) Határozata a
Falugondnoki szolgálat 2019. évi beszámolójának elfogadásáról:
Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Falugondnoki szolgálat 2019. évi beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:
5.

Polgármester, Jegyző

DRV gördülő fejlesztési terv 2021-2035 – Előterjesztő: Polgármester

Horváth János polgármester ismerteti a DRV gördülő fejlesztési tervét Erzsébet Község
viszonylatában 2021-2035 évek tekintetében. Kéri a képviselő-testület véleményét.
Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
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 48/2020.(VIII.17.) Határozata a DRV
gördülőfejlesztési terv 2021-2035 -ről:
Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 12-19132-1-007-02-05
MEKH kóddal rendelkező DRV_V_519_Kátolyi kistérségi vízmű ellátásért
felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2021-2035 időszakra elkészített Gördülő
Fejlesztési Terv felújítás-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő
Fejlesztési Tervben meghatározott, 2021. évre meghatározott munkálatokat DRV
Zrt-től megrendeli.
Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének
bármilyen nemű módosításável kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért
felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény idevonatkozó szabályozásai
szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által
kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt.-t a törvény véleményezési jogkörrel
jogosítja fel.
Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Horváth János polgármester

6.
Pécsváradi Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi beszámolója és az átfogó
értékelés– Előterjesztő: Jegyző
A Pécsváradi Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi beszámolóját és az átfogó értékelést a
polgármester és képviselők a képviselő-testületi ülést megelőzően kézhez kapták, melynek rövid
tartalmáról Dr. Matesz Tímea jegyző szóban összefoglaló tájékoztatót nyújtott. Kéri a képviselőtestület 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 49/2020.(VIII.17.) Határozata a
Pécsváradi Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi beszámoló és az átfogó értékelés
elfogadásáról:
Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pécsváradi Család- és
Gyermekjóléti Központ 2019. évi beszámolóját és az átfogó értékelést elfogadja. Felkéri Jegyzőt
az Intézmény, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztálya részére történő megküldésre.
Határidő:
Felelős:
7.

szeptember 30.
Jegyző

Egyebek - Előterjesztő: Polgármester

Horváth János polgármester kérdezi, van – e valakinek további témája, véleménye, hozzászólása,
javaslata.
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Horváth János polgármester jelzi, hogy ismét szükséges a patakmeder, rézsű, partfalkaszálási munka
elvégzése, melynek költsége 150.000, - Ft.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület a témákat megvitatta és mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, így
Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatokat hozta:
Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2020.(VIII.17.) határozata:
Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
partfalkaszálás ismét szükséges, annak költségét, mely 150.000,- Ft a Község
Önkormányzata biztosítja. Felkérik Polgármestert a lebonyolítására.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Polgármester
Horváth János polgármester kérdezi, van – e valakinek további témája, véleménye, hozzászólása,
javaslata.
Horváth János polgármester javasolja a képviselő-testület számára, hogy az Erzsébet Községért
Alapítvány számára a működés stabil fenntartása érdekében nyújtson egyösszegű támogatást 800.000,Ft értékben.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület a témákat megvitatta és mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, így
Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatokat hozta:
Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2020.(VIII.17.) határozata az Erzsébeti
Községért Alapítvány támogatásáról:
Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Erzsébet
Községért Alapítványt 800.000,- Ft egyösszegű támogatásban részesíti. Felkéri
Polgármestert a szükséges intézkedések és a kifizetés megtétele érdekében.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Polgármester, Jegyző és pénzügyi előadó
Horváth János polgármester kérdezi, van – e valakinek további témája, véleménye, hozzászólása,
javaslata.
Horváth János polgármester javasolja a képviselő-testület számára, hogy az Erzsébet Községért
Alapítvány számára kamatmentes kölcsön formájában nyújtsanak támogatást a civilszerevzet átmeneti
likviditási nehézségei kezelése és további stabil működése érdekében. A kölcsön összege 4.400.000,Ft, melyet 1 év alatt kell törlesztenie a civilszervezetnek az Erzsébeti Önkormányzat felé.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület a témákat megvitatta és mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, így
Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatokat hozta:
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Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2020. (VIII.17.) határozata az Erzsébet
Községért Alapítvány támogatásáról:
Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Erzsébet
Községért Alapítvány részére 4.400.000,- Ft kamatmentes kölcsönt nyújt 1 éves
futamidőre. A kölcsönt legkésőbb a futamidő lejártakor kell megfizetni 4.400.000,- Ft
értékben. Felkéri a képviselő-testület Polgármestert és Jegyzőt a kölcsönszerződéshez
kapcsolódó intézkedések megtételére.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Polgármester, Jegyző és pénzügyi előadó
Horváth János polgármester kérdezi, van – e valakinek további témája, véleménye, hozzászólása,
javaslata.
Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Horváth János polgármester úr megállapította, hogy a napirend hiánytalanul megtárgyalásra került,
több kérdés, hozzászólás nem lévén a testületi ülést 19.00 órakor berekesztette.

p.h.

___________________________
Horváth János
polgármester

________________________
Dr. Matesz Tímea
jegyző
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