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Nytsz.: E/3/2020. 
 
 

  JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 11-én 17.00 
órai kezdettel 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 Önkormányzati Hivatal részéről, tanácskozási joggal jelen vannak: 
 

dr. Csernyánszky Gábor jegyző, leköszönő 
dr. Matesz Tímea  jegyző, hivatalba lépő 

 
 
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: 
 

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

2. A kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló 
4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

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

4. Egyebek. 
Előterjesztő: Polgármester 
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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: 
 

⎯ dr. Csernyánszky Gábor 2020. március 13-i nappal van jegyzői hivatalában utoljára 
Erzsébeten, Dr. Matesz Tímea váltja, akit be is mutat egyúttal. 

⎯ A könyvelői álláspályáztatást követően a jelentkezők meghallgatása és a kiválasztás 
megtörtént. Az új könyvelő 2020 március 16-án kezd a Hivatalnál. 

 
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.  A kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló 

4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

A képviselők az előterjesztést az ülést megelőzően kézhez kapták, megismerték. 
 
Horváth János polgármester úr tájékoztatta a képviselő-testületet a tűzgyújtás jogszabályi 
változásához kapcsolódó önkormányzati rendelet módosítás szükségességéről. 
Önkormányzati feladattá lett a tűzgyújtás szabályozása a település teljes közigazgatási 
határán belül, tehát a belterületi feladatokat külterület vonatkozásában is el kell látni. 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
 
Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag 
megalkotta a kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó rendelet 
módosításáról szóló 2/2020. (III. 12.) önkormányzati rendeletet. 
 
Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(III.12.) rendelete: 
 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról 
szóló 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról beterjesztett 
2/2020. (III.12.) számú rendelet-tervezetet a benyújtott formában és 
tartalommal véglegesíti és elfogadja.  

 
3. A Magyar Falu Program pályázaton történő további részvétel megtárgyalása 
Előterjesztő: Polgármester 
 
Horváth János polgármester úr elmondta, hogy a település a Magyar Faluprogram útján 
nyert pályázati lehetőségekkel eddig és ez után is élni kíván, azokon indul, illetve a nyert 
pályázatok pályázati összegét a vonatkozó szabályok szerint fordítja a település fejlesztésére. 
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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 20/2020.(III.11.) határozata: 
 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Magyar Faluprogramban ezt követő időszakban is részt vesz a település. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
4. Egyebek. 
Előterjesztő: Polgármester 
 
4.1. Horváth János polgármester úr tájékoztatja a testületet, hogy az ezévé Nőnapi gála 
rendben és sikerrel lezajlott. 
 
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. 
 
 
4.2. Horváth János polgármester úr tájékoztatja a testületet, hogy idei évben is tervben 
és már előzetesen meghirdetve van a nyári fafaragó tábor az Erzsébeti Óvoda területén. 
 
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 21/2020.(III.11.) határozata: 
 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
nyári fafaragó tábor megtartására sor kerül 2020. évben is. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
4.3. Horváth János polgármester úr tájékoztatja a testületet, hogy a pécsváradi 
mozgáskorlátozottak fellépő csoportja az Erzsébeti buszt igénybe kívánja venni 
rendezvényre utazás céljából. 
 
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: 
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Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2020.(III.11.) határozata: 
 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
települési buszt biztosítja a pécsváradi mozgáskorlátozottak számára a 
tervezett fellépésükre való eljutás érdekében. 
Határidő: 2020. március 31. 
Felelős: polgármester 

 
4.4. Horváth János polgármester úr tájékoztatja a testületet, hogy a testületi tagoknak 
önkormányzati ismeretekből vizsgát kell/kellett tenni, mely határidő 2020. március 16-ával 
lejár. A vizsga online megtehető, amennyiben belépéssel vagy egyébbel kapcsolatban 
segítségre van szükség, a Hivatal dolgozói állnak a képviselő-testületi tagok rendelkezésére. 
 
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. 
 
4.5. Horváth János polgármester úr tájékoztatja a testületet, hogy a település lakói, 
valamint képviselő-testületi tagok részéről is jelzés érkezett a Művelődési Ház (Kultúrház) 
állagának használatból adódó erős romlása vonatkozásában. A polgármester úr javasolja a 
Művelődési Ház 2007. évben határozatlan időtartamú bérleti szerződésben megállapított 
bérleti díjának emelését, különös tekintettel az eltelt időben történt ingatlanpiaci változásokra 
(bérleti díjak jelentős mértékű emelkedése), illetve arra, hogy a többéves használatból adódó 
állagmegóvási munkálatokra a költségkeret rendelkezésre tudjon állni a jövőben. Javaslata az 
új bérleti díjra  150.000,- Ft havi díj +rezsi költségek. Az ehhez kapcsolódó és szükséges 
lépések érdekében intézkedni kell, a bérleti szerződés módosítása vonatkozásában a bérlővel 
fel kell venni a kapcsolatot. 
 
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 23/2020.(III.11.) határozata: 
 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Művelődési Ház bérleti díj emelése érdekében a bérleti szerződés módosítása 
vonatkozásában a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. A bérleti díj 
mértéke 150.000,- Ft/hónap+ az érintett rezsi költségek. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
4.6. Horváth János polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az idei évben tervezett 
faluprogramokat, rendezvényeket időben el kell kezdeni tervezni, illetve további ötleteket vár 
a programok színesítése érdekében. Cél a családiasság, a „jóközösség”, az 
összekovácsolódás és a fiatalítás. A programok között vannak utazások is, pl.: az Óvodával a 
Katica-tanyára gyermeknap környékén, valamint a Pécsváradi Leányvásárra közösen a 
település buszával elutazni közösen képviseltetni magunkat, illetve a településünket. További 
tervben lévő programok: Búcsú, Májusfa-állítás, Falunap, gyereknap, idősek napja. 



   Erzsébet Község Önkormányzata 

7661 Erzsébet, Fő u. 135. 

Tel.: +36/69/351-101. Fax.: +36/69/351-101 

Email: hivatal@erzsebetikoh.hu 

 

5 

 

 
Horváth János polgármester úr kérdezi a képviselőket, van-e valakinek egyéb 
hozzászólnivalója. 
 
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. 
 
Horváth János polgármester úr megállapította, hogy a napirend hiánytalanul 
megtárgyalásra került, több kérdés, hozzászólás nem lévén a testületi ülést 18.30 órakor 
berekesztette. 
 

 
p.h. 

 
 

___________________________    ________________________ 
Horváth János      Dr. Matesz Tímea 
polgármester        jegyző 


