EGYHÁZASRÁDÓC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV
2013. október 31-én megtartott rendes nyilvános ülésről

64/2013.(X. 31.) Képviselő-testületi határozat
Önkormányzat, Meseház óvoda, Idősek Klubja, Ívóvízminőség javító beruházási
Önkormányzati Társulás 2013. III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról beszámoló
elfogadása
65/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat
Körjegyzőség, Közös Önkormányzati Hivatal 2013. III. negyedévi költségvetési
gazdálkodásáról beszámoló elfogadása
66/2013. (X.31.) Képviselő-testületi határozat
Önkormányzat, Meseház Óvoda 2014. évi költségvetési koncepciója
67/2013. (X.31.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciója
68/2013. (X.31.) Képviselő-testületi határozat
Németh Balázs rádóckölkedi gazdálkodó vételi ajánlata
69/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai program elfogadása

JEGYZŐKÖNYV
Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én
megtartott rendes nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc
Az ülésen jelen vannak: Sőre Zoltán polgármester, Nagy Sándor alpolgármester,
Kovácsné Bazsó Katalin, Bali László képviselők.
Berbás Péterné gazdálkodási főelőadó, Dr. Takács Ervin jegyző
Az ülésről távol maradt igazoltan: Tóth Szilárd képviselő
Az ülésről távol maradt igazolatlanul: Racker Mátyás, Szvoboda Tamás képviselők
Sőre Zoltán polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a
jelenléti ív alapján, hogy a 7 fő képviselőből 4 fő képviselő jelen van. A képviselő-testületi
ülés határozatképes, azt megnyitja.
Polgármester javasolja a képviselő-testületnek a Meghívóban kiküldött napirend elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
napirendet elfogadja:

Napirend
1./ Egyházasrádóc Önkormányzat 2013. III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról
beszámoló
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
2./ Egyházasrádóc Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
3./ Rádóckölked 0196/1 hrsz-u szántó önkormányzati tulajdonrészére vételi ajánlat
megtárgyalása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
4./ Egyebek

1./ Egyházasrádóc Önkormányzat 2013. III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról
beszámoló
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Sőre Zoltán polgármester a kiküldött írásos anyag alapján tájékoztatja a képviselőket az
önkormányzat idei III. negyedévi költségvetésének alakulásáról. Az Idősek Klubja és a
Körjegyzőség is szerepel, mivel 2 hónapot még működtek, így egész évben hozni kell a
költségvetésben. Részletesen ismerteteti az írásos előterjesztés alapján intézményenként a
bevételek, teljesítések alakulását. Összességében az önkormányzat és intézményei a III.
negyedévnek megfelelően teljesítettek.

Hozzászólás nem volt.
Sőre Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az önkormányzat, az óvoda, idősek klubja,
ívóvíz társulás 2013. III. negyedévi költségvetési gazdálkodásról a beszámoló elfogadását.
Képviselő-testület az előterjesztés és javaslat alapján 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
64/2013. (X.31.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat, az
Egyházasrádóci Meseház óvoda, Idősek Klubja, Ívóvízminőség javító beruházási
Önkormányzati Társulás 2013. III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót
– a mellékletek szerinti részletezéssel – elfogadja.
(Részletes kimutatások, előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2013. október 31.
Sőre Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Körjegyzőség, Közös Önkormányzati Hivatal
2013. III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról a beszámoló elfogadását.
Képviselő-testület az előterjesztés alapján 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő
határozatot hozza:
65/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség, Egyházasrádóci Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót
– a mellékletek szerinti részletezéssel – elfogadja, jóváhagyja.
(Részletes kimutatás a jegyzőkönyv melléklete)
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2013. október 31.
2./ Egyházasrádóc Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Sőre Zoltán polgármester a 2014. évi költségvetési koncepcióval kapcsolatosan sok
tájékoztatást nem tud nyújtani, mivel nincsenek számadatok. A koncepció elkészítésének
idejét november végéről október végére tették az önkormányzatok számára. A tavalyi alapján
terveztünk. A táblázatokat írásban kézhez kapták a képviselők.
Dr. Takács Ervin jegyző tájékoztatást ad arról, hogy az első módosításban április volt a
koncepció készítésének ideje, majd szó volt visszaállítják novemberre, helyette a határidő
október 31. lett. Így el kellett készíteni a koncepciót.
Berbás Péterné gazdálkodási előadó tájékoztat arról, hogy most történik majd előzetesen a
mutatószám felmérés.
Hozzászólás nem volt.

Sőre Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Egyházasrádóc Község Önkormányzat és
Egyházasrádóci Meseház Óvoda 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
66/2013.(X.31.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat, Egyházasrádóci
Meseház Óvoda 2014. évi költségvetési koncepcióját – a mellékletek szerinti részletezéssel –
elfogadja, jóváhagyja.
(Részletes kimutatás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2013. október 31.
Sőre Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az Egyházasrádóci Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a
következő határozatot hozza:
67/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyházasrádóci Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. évi költségvetési koncepcióját – a mellékletek szerinti részletezéssel –
elfogadja, jóváhagyja.
(Részletes kimutatás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2013. október 31.
3./ Rádóckölked 0196/1 hrsz-u szántó önkormányzati tulajdonrészére vételi ajánlat
megtárgyalása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Sőre Zoltán polgármester ismerteti Németh Balázs rádóckölkedi gazdálkodó vételi ajánlatát,
amelynek másolatát kiküldtük a képviselőknek. A vételi ajánlatot alacsonynak tartja.
Kovácsné Bazsó Katalin képviselő utána érdeklődött és 1 ha föld Egyházasrádócon legalább
1.200.000 ft hektáronként.
Sőre Zoltán polgármester ennél magasabb árakat ismer, sőt az önkormányzat is magasabb
áron vásárolta az ivóvíz kiépítéséhez a területet. A megvásárolandó terület 4768 m2, majdnem
fél hektár, tehát kiszámolhatjuk pontosan az árát. Egyébként a 650.000 ft/ha –os ajánlat ehhez
képest irreálisan kevés.
Dr. Takács Ervin jegyző ezt a területet eddig is használták bérleti díj fizetése nélkül. Vagy
eladjuk a területet vagy bérleti szerződést kötünk rá, de mindenképpen művelni kell.
Bali László képviselő első olvasatra úgy értelmezte, hogy a mi részünkért ad 650.000 ft-ot, de
aztán szembesült , hogy csak a 309.920 ft a vételi ajánlat. Az árat Ő is alacsonynak tartja.

Sőre Zoltán polgármester javasolja egy középár megállapítását a településen a hektáronkénti
eladási árak alapján, vagyis 1.500.000 ft/ha.
Nagy Sándor alpolgármester ezt az árat korrektnek tartja.
Sőre Zoltán polgármester javasolja a 1.500.000 ft/ha árból kiindulva az önkormányzat
tulajdonát képező 4768 m2 területre az eladási árat 715.200 ft-ban megállapítani.
Polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a
következő határozatot hozza:
68/2013. (X.31.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete Németh Balázs Rádóckölked, Fő u. 61.
szám alatti családi gazdálkodó 309.920 ft-os vételi ajánlatát a Rádóckölked 0196/1 hrsz-ú
külterületi szántó 4768 m2 önkormányzati tulajdonrészére vonatkozóan elutasítja.
Képviselő-testület a Rádóckölked 0196/1 hrsz-ú külterületi szántó 4768 m2 tulajdonrészére
vonatkozóan a vételi árat 715.200 ft-ban, azaz Hétszáztizenötezer-kettőszáz forintban
állapítja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: döntés közlésére azonnal
4./ Egyebek
Sőre Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőket a Dózsa utcával kapcsolatosan. A
közmeghallgatáson elhangzott alternatívákat megvizsgálta.
A település Rádóckölked felöli faluvégi úttal kapcsolatosan tárgyalt az út melletti ingatlan
tulajdonosával annak érdekében, hogy adna-e el területet az út szélesítéséhez. A tulajdonos
teljes mértékben elzárkózott az eladástól.
A fagyizó melletti területen út megnyitását nem támogatja. Falu közepe, bank mellett, óvoda,
iskola közel. Ha kiépítjük az utat fel tud menni a tiszt házak végéig, ott balra és jobbra is el
lehet fordulni. Az egyiken kiér a Dózsa utca végéhez a Pásti tóhoz, a másik esetben nagyon
kanyargósan tovább, de csak szolgalmi út van. Most rétként, kaszálóként használják. Meg
lehet csinálni, de esős időben is használható legyen sokkal több ráfordítás, költség szükséges.
Technikailag megoldható, de bonyolult.
Továbbra is a Dózsa utcát, illetve a faluvégi utat javasolja a forgalom lebonyolítására
megosztva.
Bali László képviselő elképzelhetetlennek tartja, hogy osztja meg. Nem lehetséges.
Személyesen megnézte a faluvégi utat minden mezőgazdasági gép elfér rajt, megkockáztatja a
kombájn is. Amennyiben nem az a gép menjen körbe. Ezen az úton a nyomvályúkat meg kell
csinálni, az utat kialakítani.
Sőre Zoltán polgármester válaszul elmondja, hogy ez a megoldás megint csak az egyik félnek
jó.
Kovácsné Bazsó Katalin képviselő nem támogatja ezt a megoldást, mivel a Kossuth utca ezen
szakaszán nincsen járda. Nagyon le kell húzódni, hogy elférjenek a mezőgazdasági gépek.

Kavicsozzuk le a Dózsa utcát és akkor nem lesz por.
Sőre Zoltán polgármester elmondja, hogy az utca lakói azt szeretnék, hogy aszfaltozzuk le.
Bali László képviselő véleménye, hogy nem közmeghallgatás kellett volna, hanem leülni a
vállalkozókkal és az utca képviselőjével megbeszélni. Most is ez a javaslata. Illetve kérdezzük
meg őket, hogy az út elkészítésének költségeibe beszállnak-e és mennyivel.
Nagy Sándor alpolgármester a forgalom eloszlásához annyit fűzne hozzá, hogy a
Rádóckölked felől érkező gépek a faluvégi utat használják.
Sőre Zoltán polgármester összegzi az elhangzottakat, nekünk mindkét fél érdekét kell nézni.
A vállalkozókkal és az utca képviselőjével egyeztetést hív össze.
Sőre Zoltán polgármester az egyebek napirend keretében előterjeszti a Gyermekjóléti
Szolgálat Szakmai Programjának elfogadását a kiküldött tervezet szerint. A szakmai
programot módosítani szükséges a változások miatt. Idei év szeptemberétől feladat ellátási
szerződéssel, mint megbízott önkormányzat látjuk el a társulás helyett e feladatokat.
Javasolja a képviselő-testületnek a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának
elfogadását.
Képviselő-testület az előterjesztés alapján 4 igen szavazattal,0 nem szavazattal a következő
határozatot hozza:
69/2013.(X.31.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat képviselő-testülete a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai
programját – tervezet – szerint elfogadja, jóváhagyja.
(Szakmai program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Sőre Zoltán polgármester megköszöni a megjelenést és a képviselő-testületi ülést 17,50
órakor bezárja.

Kmft.

Sőre Zoltán
polgármester

dr. Takács Ervin
jegyző

