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2013. január 23-án megtartott rendes nyilvános ülésről

1/2013. (I.23.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Idősek Klubja megszűntetése
2/2013.(I. 23.) Képviselő-testületi határozat
Idősek Klubja Alapító Okirat módosításának visszavonása
3/2013. (I.23.) Képviselő-testületi határozat
Kossuth Lajos Általános Iskola vagyonátadási szerződés
4/2013. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat
Nagykölkedi Önkormányzat tulajdoni hányadának megvásárlására vételi ajánlat
5/A/2013. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat
Polgármester kizárása szavazásból
5/B/2013. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc 023 hrsz-ú árok értékesítése

JEGYZŐKÖNYV
Készült az Egyházasrádóci Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án
megtartott rendes nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Egyházasrádóc
Az ülésen jelen vannak: Sőre Zoltán polgármester, ifj. Nagy Sándor alpolgármester, Bali
László, Kovácsné Bazsó Katalin, Racker Mátyás,
Szvoboda Tamás,
Tóth Szilárd képviselők, Berbás Péterné gazdálkodási
főelőadó,
Takács Ervin körjegyző.

Sőre Zoltán polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív
alapján megállapítja, hogy 7 fő képviselőből mind a 7 jelen van. A képviselő-testületi ülés
határozatképes, így azt megnyitja.
Javasolja a képviselő-testületnek a Meghívó szerinti napirend elfogadását.
Képviselőtestület polgármester javaslatára 7 szavazattal 0 ellenében a következő Meghívó
szerinti napirendet elfogadja:
Napirend
1./ 2013. évi költségvetéssel kapcsolatos kérdések megbeszélése.
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
2./ Idősek Klubjával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó. Sőre Zoltán polgármester
3./ Egyházasrádóc Alapítvány vagy Egyesület létrehozása, elnevezése
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
4./ Busz üzemeltetése
Előadó. Sőre Zoltán polgármester
5./ Kossuth Lajos Általános Iskolával kapcsolatos szerződés elfogadása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
6./ Nagykölked Önkormányzat kilépése az Intézményfenntartó Társulásból
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
7./ Egyebek

1./ 2013. évi költségvetéssel kapcsolatos kérdések megbeszélése

Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Sőre Zoltán polgármester előzetesen tájékoztatni szeretné a képviselőket az önkormányzat
2013. évi költségvetésével kapcsolatosan.
Berbás Péterné ismerteti a 2013. évi költségvetési számokat. A bevételi oldal áll sajátos
működési bevételből, önkormányzat sajátos működési bevételéből. Itt kb. 34 millió forint az
elvonás. A tavalyihoz képest gépjárműadó bevételből helyben már csak 40 % marad.
Önkormányzati normatív támogatásokat kapunk, mint pl. szociális feladatok, hivatal, stb.-re,
TB finanszírozás védőnői, fogorvosi ellátásra, valamint a többi település által átadott
pénzeszköz bevétel. Egyházasrádóc bevétele a számítások szerint 146.959 ezer ft .
A kiadási oldal eddig még nem jött össze, 7 millió a hiány, de ebben már szerepel az új
adónemből, a telekadóból 3,5 millió forint bevétel.
Sőre Zoltán polgármester elmondja, hogy többek között az óvoda is alulfinanszírozott. A
költségvetés nagy részét a bértömeg teszi ki. Kezdő alkalmazottak esetén ez 30 %
megtakarítást jelentene körülbelül. 2013. évtől feladatalapú a támogatás. Sajnos nem veszik
figyelembe az egyéb tényezőket. Jövő héten lesz egy fórum, ahol szó lesz arról, hogy ne csak
a gyermeklétszám, hanem a dolgozók összetétele is legyen figyelembe véve.
Tájékoztatja arról a képviselőket, hogy az idősek klubja esetében is csak kb. a fenntartás
10 %-át fedezi az állami normatíva. Saját erőből nem tudjuk kipótolni ezeket a feladatokat,
mert nem lesz annyi bevétele az önkormányzatoknak. A költségvetés nem lehet mínuszos,
hitel felvételére nincs lehetőség.
Nagy Sándor alpolgármester szerint legalább az jó, hogy az önkormányzatnak nincs tartozása,
mert a kistelepülésekét az állam átvállalta.
Takács Ervin körjegyző elmondja, hogy tavaly ÖNHIKI-re is sokat kaptunk. ÖNHIKI lesz-e
az idén nem tudja.
Berbás Péterné válaszol a felmerült kérdésre, hogy a Művelődési Ház szakfeladatra nem
tervezett.
Sőre Zoltán polgármester úgy látja, hogy azért sikerül majd összehozni a költségvetést, a
körjegyzőség támogatása, költségvetése arányos, pont annyi, így a dolgozói létszámban nem
lesz változás. Véleménye szerint ÖNHIKI az idén nem lesz. A művelődési háznál nem
terveztünk, de valamilyen megoldás kell a feladatok ellátásra.
2./ Idősek Klubjával kapcsolatos döntés meghozatal
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Bali László képviselő még a napirend megkezdése előtt felszólal, hogy jelezték számára, hogy
ezzel kapcsolatosan már egy cikk megjelent a helyi újságban. Kéri a polgármestert, hogy azért
előtte a képviselőkkel egyeztessen.
Sőre Zoltán polgármester válaszol, hogy az csak egy előzetes tájékoztató volt és semmilyen
döntést nem tartalmazott. A mai ülésen kell meghozni az Idősek Klubja további sorsával
kapcsolatos döntést. Mint már az előző napirendnél elhangzott a 2013-as költségvetés más,
mint eddig volt. A támogatás feladatalapú és csak a kötelező feladatokra kapunk normatívát.
A nem kötelező feladatot saját erőből kell megoldani. Az Idősek klubja esetében a támogatás
a fenntartási, bekerülési költség kb. 10 %-a. A többit saját erőből kell előteremteni. Az Idősek

Klubja már régóta téma, hiszen a lakosság részéről nincs rá igény. Az a korosztály, aki egész
nap ott tartózkodott, reggelit is kért, tisztálkodott, mostak rá, már nincs. A jelenlegi igény az
étkeztetés és a házi segítségnyújtás. Nappali ellátás szakfeladaton a diplomás vezető és egy fő
volt szociális segítőként alkalmazva. A szociális segítő átkerülhetne az önkormányzati
konyhához, eddig is besegített ott és szükség van rá. Az étel adagolását 20 főre a konyhán el
tudják látni. A diplomás vezető lenne az, akinek megszűnne a munkaköre. A szociális
étkeztetés, házi segítségnyújtás tovább működik változatlan formában. A klubtagok részére
ezt természetesen biztosítjuk. Az idősek továbbra is összejárhatnak, próbálhatnak. Erről a
kórus vezetőjével is egyeztetett. Eddig mindig a fenntartás mellett volt, hogy megszüntetni
nem szabad, hiszen újraéleszteni nehezebb. Most a további működtetésnek igény hiányában
nincs értelme. Egyesület vagy Alapítványlétrehozását tervezi. Erről majd a következő
napirendnél bővebben.
Bali László képviselő kérdésére Sőre Zoltán válaszol, hogy a vezetővel és a dolgozókkal már
beszélt a szándékról.
Racker Mátyás, Nagy Sándor képviselő is egyetért azzal, hogy a klubtagok nem jártak be napi
rendszerességgel.
Bali László és Szvoboda Tamás képviselők felvetik, hogy a vezetőnek is fel kell ajánlani
állást, amire lehetőség van. Üres a művelődési ház vezetői állás.
Sőre Zoltán polgármester elmondja, hogy több emberrel is tárgyalt már az állásról, hiszen
addig a könyvtár is zárva.
Szvoboda Tamás és Bali László javasolja, hogy mindenképpen legyen ez az álláshely
felajánlva a vezetőnek.
Polgármester válaszol, hogy erről vele még nem egyeztetett, de meg fogja tenni.
Sőre Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az Idősek Klubja megszüntetését az elhangzott
előterjesztés és javaslatok figyelembevételével.
Képviselők a polgármester javaslatára 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással,
a következő határozatot hozzák:
1/2013. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 9783 Egyházasrádóc,
Kossuth Lajos utca 91.) Egyházasrádóc Idősek Klubja intézményét (székhelye: 9783
Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 133.) jogutód nélkül megszűnteti.
A megszűntetés oka: Az Idősek Klubja által ellátott nappali ellátás iránt a lakosság részéről
nincs igény, ezért az önként vállalt feladat fenntartásával az önkormányzat fennhagy.
Egyházasrádóc Község Önkormányzat, mint fenntartó részére HA-656-2/2010. számon
egységes szerkezetben határozatlan időre kiadott Idősek Klubja – Intézmény neve: Idősek
Klubja Egyházasrádóc, szolgáltatás megnevezés. nappali ellátás, ellátási területe:
Egyházasrádóc közigazgatási területe, férőhelyek száma: 20 fő – működési engedélyének
visszavonását kérelmezi a működési engedély visszavonására jogosult szerv határozatának
jogerőre emelkedésétől, illetve a törzskönyvi nyilvántartásból történő kivezetés napjától.
A költségvetési szerv 2013. február 28-ig költségvetési rendeletben meghatározottak szerint
vállalhat kötelezettséget.

A költségvetési szervnél 2 fő főállású munkavállaló volt foglalkoztatva. Az önkormányzat a
munkavállalók továbbfoglalkoztatását meg kívánja oldani, ezért a munkakörükhöz leginkább
megfelelő betöltetlen munkakör ellátására ajánlatot tesz. Munkavállalók írásban tájékoztatva
lesznek a felajánlott munkalehetőségekről.
Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete kérelmével megegyező
határozathozatal esetén fellebbezési jogáról lemond.
A szociális étkeztetés, illetve házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatásokat
Egyházasrádóc Község Önkormányzata, mint fenntartó továbbra is biztosítja. Az Idősek
Klubja szolgáltatását igénybe vevők részére az ellátás megszűnése után szociális étkeztetést
biztosít házhoz szállítással.
Idősek Klubja Megszüntető Okiratát elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Sőre Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a tavalyi novemberi ülésen
döntöttünk az Idősek Klubja Alapító Okiratának módosításáról. A Kincstár azt teljes
mértékben nem tudta elfogadni, módosítani kellett volna, de szerintük arra a rövid időre
decemberig, amíg átvezetik nincs értelme, hiszen 2013-tól új jogszabályi változások vannak.
Mivel most a testület úgy döntött, hogy megszünteti a Klubot a Kincstár javaslatára az Idősek
Klubja Alapító okiratának módosításáról szóló határozat visszavonását kezdeményezi.
Képviselők az előterjesztés alapján 7 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozzák:
2/2013. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2012. (XI. 26.) számú határozatát
Az Egyházasrádóc Idősek Klubja Alapító Okiratának módosításáról visszavonja.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: azonnal
3./ Egyházasrádóc Alapítvány vagy Egyesület létrehozása, elnevezése
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Alapítványt vagy Egyesületet szeretne
létrehozni, hogy az idősek klubja programjai és egyéb programok továbbra is
szerveződhessenek, a klubélet menjen tovább. Alapító tagjainak a képviselőket gondolná. A
mindenkori polgármester, pedig lehetne az alapítvány elnöke. Tárgyalásban van egy könyvelő
céggel, akik megnézik, hogy melyik lenne a jobb, melyik előnyösebb, hogy pénzt is tudjanak
a feladat mögé állítani és jogi formában is megfelel a céloknak.
Nagy Sándor alpolgármester felveti, hogy az adó 1 %-át is fel lehet ajánlani.
Takács Ervin körjegyző elmondja, hogy ez csak 2 év után lehetséges.
Polgármester javasolja, hogy a döntést halasszák el konkrétumok ismeretében.
Képviselők a javaslattal egyhangúlag egyetértenek.
4./ Busz üzemeltetése.

Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Polgármester arról tájékoztatja a képviselőket, hogy az iskolából, olyan információk jöttek,
hogy a buszt a polgármester senkinek nem adja oda. Ez valótlan állítás. Az iskola átkerült
állami fenntartásba, akkor jelezte a KIK felé, hogy a buszt rendelkezésükre bocsátjuk térítési
ellenében normális feladatokra, mint pl. úszásra, osztálykirándulás. A tankerületi igazgató
közölte, hogy erre nincs pénz. Ők nem kérték. Az iskola félévi záró értekezletére elment,
amire ugyan nem kapott meghívott, holott az I. félévben még az önkormányzat volt a
fenntartó, és elmondta, hogy ne állítsanak valótlan dolgokat. A buszt, ha tudjuk továbbra is
biztosítani fogjuk.
Nagy Sándor alpolgármester szerint a tankerületi igazgató feladata, hogy megoldást találjon a
finanszírozásra. Amikor a mi kezelésünkben volt az iskola nem tudtunk erre pénzt lehívni,
ezért volt és van szükség a fizetős fuvarokra, hogy fenn tudjuk tartani a buszt.
Polgármester a fentiekről azért szerette volna tájékoztatni a képviselőket, hogy tisztában
legyenek mi a valós helyzet.
5./ Kossuth Lajos Általános iskolával kapcsolatos szerződés elfogadása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Polgármester arról ad tájékoztatást, hogy vagyonátadási szerződést kell kötni a KIK-el. A
tervezetet megkapták. Mivel az óvoda és a konyha az iskolából kapja a közműveket, hogy le
tudjuk választani almérőket kell felszereltetni. Havonta diktáljuk és azt felénk kiszámlázzák.
Amíg nem lesz almérő addig fő, vagy m2, vagy lakosságarányosan még nem tudja, hogyan
történik a fizetés. Az almérők felszerelésére már intézkedett.
Javasolja a szerződés elfogadását a kiküldött tervezet alapján.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozza:
3/2013. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth Lajos Általános Iskola
vagyonátadási szerződését – a tervezet – alapján megköti.
A szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ Nagykölked Önkormányzat kilépése az Intézményfenntartó társulásból
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Polgármester elmondja, hogy Nagykölked Önkormányzata kiszállt a közösen fenntartott
intézményekből. A Társulási Tanács tavalyi évben elfogadta kilépési szándékukat.
Nagykölkednek minden intézményben van némi tulajdon része. A vagyonukat kikérik az a
képviselő-testületük döntése. Az iskolai, óvodai, orvosi ellátást a továbbiakban is igénybe
veszik, mint szolgáltatás. Az Ő elképzelésük, mivel tudják, hogy minden önkormányzat nehéz
anyagi helyzetben van nem az egyösszegű kifizetés, hanem „lelakná” magyarul addig nem
fizet a szolgáltatásért, míg a vagyonrész tart. Ezek a középületek forgalomképtelenek.
Nagykölked részének könyv szerinti bruttó értéke13 millió forint. Rádóckölked és

Nemesrempehollós nem akarják megvásárolni. Érték tudna lenni hosszú távon egyedül
Egyházasrádócnak. Elmondta a legutóbbi társulási ülésen Nagykölked polgármesterének,
amennyiben megfelelő áron át tudjuk venni a vagyonrészüket Egyházasrádócot érdekli, de
testület fog dönteni.
Bali László képviselő aziránt érdeklődik, hogy mennyivel tartoznak.
Polgármester válaszol, az ÖNHIKI-t ők is megkapták, így év végén kitisztáztak minden
tartozást.
Képviselők kérdésére válaszol Nagykölked hozzájárulása a közös fenntartású intézményekhez
tavaly 1.663 ezer ft volt. Idén 760 ezer ft-ra jön ki.
Véleménye szerint jó lenne megegyezni, illetve ajánlatot kellene tenni 2-3 millió ft összegre,
ez kb. 3 év alatt megy le.
Szvoboda Tamás képviselő szerint próbáljuk minél lejjebb letornászni az árakat.
Polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület 2,5 millió ft összegű ajánlatot tegyen
Nagykölked 10 %-os tulajdonrészére.
Képviselő-testület polgármester javaslatára 7 szavazattal 0 ellenében a következő határozatot
hozza:
4/2013. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Egyházasrádóc 138/1/A/1 hrsz,
138/1/A/2 hrsz, 138/1/A3 hrsz, 138/1/B/1 hrsz, 176, hrsz, 179 hrsz, 180 hrsz, 182 hrsz
ingatlanokból Nagykölked Község Önkormányzat tulajdoni hányad részének megvásárlására
2,5 millió forint vételi ajánlatot tesz.
Képviselő-testület a vételárat nem készpénzben kívánja kiegyenlíteni.
Nagykölked Község Önkormányzata az Egyházasrádóci intézmények szolgáltatásait továbbra
is igénybe kívánja venni, ezért a vételár összegének erejéig a szolgáltatásért a fizetés alól
mentesítené.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: azonnal
7./ Egyebek
Sőre Zoltán polgármester kéri a képviselőket, hogy vételi ajánlatát az Egyházasrádóc 023
hrsz-ú , 1237 m2 területű árok kapcsán tárgyalja meg. A vételi ajánlata 123.700 ft. Az árok a
saját tulajdonú területe mellett húzódik. Az árkot funkciójában megtartja.
Bejelenti személyes érintettségét és kéri továbbra is nyílt ülésen megtárgyalni előterjesztését.
Nagy Sándor alpolgármester szavazásra teszi fel a kizárást.
Jelen lévő képviselők 6 igen szavazattal, 0 ellenében, 1 tartózkodással a következő határozatot
hozzák:
5/A/2013. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sőre Zoltán polgármestert

személyes érintettsége miatt a 023 hrsz-ú, árok művelési ágú terület vételi ajánlat
szavazásából kizárja.
Felelős: alpolgármester, körjegyző
Határidő: azonnal
Nagy Sándor alpolgármester szavazásra teszi fel az elhangzott vételi ajánlatot.
A jelenlévő 7 képviselő 5 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással, és 1 kizárt képviselő
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

5/B/2013. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyházasrádóc 0203 hrsz-ú,
1237 m2, árok művelési ágú önkormányzati tulajdonú területet 123.700 ft, azaz
Egyszáz-huszonháromezer-hétszáz forint vételárért Sőre Zoltán Egyházasrádóc, Kossuth
Lajos utca 139. szám alatti vevő részére értékesíti.
Az adásvételi-szerződés aláírására az alpolgármestert felhatalmazza.
Felelős: alpolgármester, körjegyző
Határidő: azonnal
Racker Mátyás képviselő felveti a mellékutak rossz állapotát.
Sőre Zoltán polgármester bízik benne, hogy lesz pályázat idén utakra. Tavasszal sor kerül a
gödrök kátyúzására.
Nagy Sándor alpolgármester a Dózsa György utcaiak kérését tolmácsolja, miszerint anyagot
kérnek, és társadalmi munkában elvégeznék a gödrök kikátyúzását.
Sőre Zoltán polgármester bejelenti a képviselőknek, hogy a Colormédia Kft. üzletház építésbe
kezd a tavasszal Egyházasrádócon.
Sőre Zoltán polgármester megköszöni a megjelenést és a képviselő-testületi ülést 17,30
órakor bezárja.

Kmft.

Sőre Zoltán
polgármester

Takács Ervin
körjegyző

