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Nytsz.: E/1/2020. 

 

 JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 15. napján 

17.00 órakor megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. 

  

Helye:  Polgármesteri Hivatal 

 

Jelen vannak: 

 

1. Horváth János   polgármester 

2. Appl János    alpolgármester 

3. Hohmann Jánosné   képviselő 

4. Czinege Mária Magdolna képviselő 

5. Tolnai János    képviselő     

 

Igazoltan távol: - 

 

Az Erzsébeti Közös Önkormányzati hivatal részéről, tanácskozási joggal: 

 

dr. Csernyánszky Gábor jegyző 

 

Horváth János polgármester megnyitotta az ülést, köszöntötte a megjelenteket. 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel mind az 5 képviselő jelen van. 

Indítványozza, a napirendi pontok elfogadását a kiküldöttek szerint. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadta el a napirendi pontokat. 

 

Napirend: 

 

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

eseményekről. 

Előterjesztő: Polgármester 

2. A képviselő-testület 2020. évi Munkatervének megtárgyalása. 

  Előterjesztő: Polgármester 

      3. A 2020. évi rendezvények megtárgyalása. 

Előterjesztő: Polgármester 

      4.  A Helyi Esélyegyenlőségi Program megtárgyalása. 

Előterjesztő: Polgármester 

5. Az Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata. 

Előterjesztő: Jegyző 

      6. Döntés személyi illetményről. 

Előterjesztő: Polgármester 
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7. Az általános iskolai körzethatárok felülvizsgálata. 

Előterjesztő: Jegyző 

      8. Egyebek 

Előterjesztő: Polgármester 

 

 
 

Napirend tárgyalása 
 

 

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 Magyar Falu Programban benyújtott falubusz pályázat nyert, de az árajánlat még nem 

érkezett meg. 

⎯ Az óvodából Bakó Melinda óvodavezető már nem dolgozik, szabadságát tölti utána 

pedig GYED-en lesz. Az óvodavezetői teendőket megbízással, határozott időre Takács 

Gabriella látja el. Mucsi rita óvónő nyugdíj mellett 4 órában visszajár dolgozni, de jobb 

lenne az élelmezésvezetővel, Dobszai Anikóval szerződést kötni, mert akkor 4 órában 

élelmezésvezető lenne, 4 órában pedig óvónő. Nem mellékesen gyermekét is ide hozná 

óvodába. 

⎯ Idén kettő fő közmunkásunk van már csak, mivel a mai nappla felmondtam a Szellőről 

bejáró közmunkásnak, mivel hetekre eltűnt a munkából. 

⎯ A járdák betonozása az időjárás függvénye, amennyiben jó idő lesz, elkezdik a munkát. 

⎯ A tájház felújítási munkái elkezdődtek. Az óvoda udvaron tavasszal kezdődnek a 

munkák. 

⎯ A Pécsváradi Rendőrőrsnek Zima Attila r.örgy. személyében új parancsnoka van. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

Erzsébet  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal 

és 0 tartózkodással, határozathozatal nélkül elfogadta a polgármesteri beszámolót. 
 

2. A képviselő-testület 2020. évi Munkatervének megtárgyalása. 

 

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

 

Horváth János polgármester ismertette előterjesztését. Hozzáteszi az időpontok tájékoztató 

jellegűek, a napirendi pontok pedig szükség szerint módosíthatók. 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: 
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Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.15.) Határozata: 

 

Az Önkormányzat 2020. évi munkatervéről. 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Önkormányzat 2020. évi munkatervét a beterjesztett formában és 

tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 
 

      3. A 2020. évi rendezvények megtárgyalása. 

Előterjesztő: Polgármester 
 

Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy: 

⎯ A farsang február 15-én kerül megtartásra, mely a falu lakóinak szervezett batyusbállal 

zárul. A rendezvény az óvodások farsangi báljával kezdődik. A programban szerepel 

fánksütőversen, melynek megszervezését Hohmann Jánosné és Czinege Mária 

Magdolan képviselők vállalták. 

⎯ A nőnapi rendezvényre március elején ekerül sor. 

⎯ A húsvéti készülődés megnevezésű rendezvény idén is megtartásra kerül. 

⎯ Májusban sor kerül a hagyományos májusfa állításra. 

⎯ A falunap is a hagyományos időpontban kerül megrendezésre. 

⎯ Novemberben lesz a búcsú. 

⎯ Decemberben a Mikulás rendezvény valamint az adventi készülődés kerül megtartásra. 

⎯ A nyári gyerektáboroztatás lehetőségéről érdeklődtek egy pécsi iskolából. Lehet, hogy 

érdemes lenne belevágni. 

⎯ A fafaragó tábor idén ismét megrendezésre kerül. 

 

 

      4.  A Helyi Esélyegyenlőségi Program megtárgyalása. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

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

 

Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy elkészült a település 

helyi esélyegyenlőségi programja, melyet elfogadásra javasol. 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 2/2020.(I.15.) Határozata: 

 

  A Helyi Esélyegyenlőségi Programról. 
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Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

település Helyi Esélyegyenlőségi Programját a beterjesztett formában és 

tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: nincs. 

Felelős:  polgármester 

 

 

5. Az Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

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

 

Horváth János polgármester a felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Dr. Csernyánszky Gábor jegyző ismertette előterjesztést. A nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése szerint: „ A települési önkormányzat a 

települési nemzetiségi önkormányzattal, a területi önkormányzat a területi nemzetiségi 

önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok 

ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A megállapodást minden év január 31. napjáig, 

általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell 

vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás 

megkötését, módosítását követő harminc napon belül.” 

A jogszabályi előírásoknak megfelelve az idei esztendőben is felülvizsgáltuk a megállapodást. 

A megállapodás módosítása nem szükséges, javasolja a tervezet elfogadását. Kéri a képviselők 

véleményét. 

 

Horváth János polgármester 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 3/2020.(I.15.) Határozata: 

  

Az Erzsébeti Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatáról. 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Erzsébeti Német 

Nemzetiségi Önkormányzattal a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 80.§-a szerinti együttműködési megállapodást felülvizsgálta 

és azt tartalmában és hatályában fenntartja. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt az együttműködési 

megállapodásban foglalt feladatok ellátásával. 
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Határidő: 2020.01.31. 

Felelős: polgármester 

 
 

       6. Döntés személyi illetményről. 

Előterjesztő: Polgármester  

 

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

 

Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy dr. Csernyánszky Gábor 

jegyző a teljesítményértékelés és minősítés alapján személyi illetményt kap, melyet minden év 

január 31 – ig felül kell vizsgálni, és dönteni kell arról, hogy a felülvizsgálat eredményeképpen 

marad – e a személyi illetmény. Amennyiben támogatja az Önkormányzat a személyi illetmény 

juttatását, akkor a jegyző 2020. március 01. napjától 2021 február 28. napjáig bruttó 460.000 

forint személyi illetményt kap. Javasolja az előterjesztés 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 4/2020.(I.15.) Határozata: 

 

A jegyző személyi illetményéről. 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző személyi 

illetmény megállapításának feltételeit felülvizsgálta és megállapította, hogy a 

személyi illetmény megállapításának feltételei fennállnak. Ez alapján egyetért 

azzal, hogy a jegyző részére 2020. március 01. napjától 2021 február 28. 

napjáig bruttó 460.000 forint személyi illetmény kerüljön megállapításra.  

 

A személyi illetményre vonatkozó határozatot Erzsébet Község Polgármestere, 

mint az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal székhely településének 

polgármestere hozza meg. 

 

Határidő:  2020. január 31. 

Felelős:  polgármester 
 

 

      7. Az általános iskolai körzethatárok felülvizsgálata. 

Előterjesztő: Polgármester  

 

Az előterjesztést a képviselők a képviselő-testületi ülést megelőzően kézhez kapták. 
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Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 

idén is meg kell tárgyalni az általános iskolák körzethatárainak kijelöléséről szóló előterjesztést. 

A korábbi évekhez hasonlóan a Erzsébeti gyerekek a pécsváradi Kodolányi János Német 

Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába nyernek kötelező felvételt. 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 5/2020.(I.15.) Határozata: 

 

Az általános iskolai körzethatárok megállapításáról 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (10) bekezdésében kapott 

felhatalmazásával élve a Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárának megállapításával 

egyetért. 

 

Határidő:  2020. február 15. 

Felelős:  polgármester 

 

 

     8. Egyebek 

Előterjesztő: Polgármester 

 

Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Schmieder Balázs a 

patakmeder tisztításához kér anyagi támogatást. Mivel ez a település érdeke is javasolja, hogy 

számla ellenében bruttó 100.000 forintig támogassa az önkormányzat a munkálatokat. 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 6/2020.(I.15.) Határozata: 

 

A Schneider Balázs által végzett mederkotrási mnkák támogatásáról. 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a Schneider Balázs által a patakmederben végzett kotrási munkálatokat 

számla ellenében bruttó 100.000 forinttal támogatja. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  polgármester 
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Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Balogh István atya a tempolmi 

orgona renbetételére kér támogatást. A teljes felújítási összeg 700.000 -1.000.000 forint lenne. 

Mivel ez nem Önkormányzati feladat, így nem javasolja a támogatás megítélését. 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 7/2020.(I.15.) Határozata: 

 

A templomi orgona felújításának támogatásáról. 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a templomi orgona felújítását – mivel az nem önkormányzati feladat – nem 

támogatja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  polgármester 

 

Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Csathó Gyula plébános sírját 

rendbe kellene tenni, ez azonban csak társasdalmi munkában lenne elképzelhető. Javasolja, 

hogy a képviselő – testület szervezzen erre vonatkozóan társadalmi munkát. 

 

Horváth János polgármester kérdezi a képviselőket, van-e valakinek egyáb 

hozzászólnivalója. 

 

Egyéb észrevétel, kérdés nem hangzott el. 

 

Horváth János polgármester megállapította, hogy a napirend hiánytalanul megtárgyalásra 

került, több kérdés, hozzászólás nem lévén a testületi ülést 20.45 órakor berekesztette. 

 

 

 

p.h. 

 

 

            __________________              _______________________ 

Horváth János dr. Csernyánszky Gábor 

polgármester jegyző 

 


