JEGYZŐKÖNYV
Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott
rendes nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc
Az ülésen jelen vannak: Sőre Zoltán polgármester, Nagy Sándor alpolgármester,
Bali László, Kovácsné Bazsó Katalin, Racker Mátyás,
Szvoboda Tamás, Tóth Szilárd képviselők,
Dr. Takács Ervin jegyző, Berbás Péterné gazdálkodási főelőadó,
Szép Erzsébet Egyházasrádóci Meseház Óvoda vezetője

Sőre Zoltán polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a
jelenléti ív alapján, hogy a 7 fő képviselőből mind a 7 fő képviselő jelen van. A képviselőtestületi ülés határozatképes, azt megnyitja.
Polgármester javasolja a képviselő-testületnek a Meghívóban kiküldött napirend elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
napirendet elfogadja:

Napirend
1./ Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a 2013. évi költségvetési
előirányzat módosításról.
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
2./ Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi költségvetésről
szóló rendeletének megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
3./ Helyi Választási Bizottság tagjainak kiegészítése
Előadó. Dr. Takács Ervin jegyző
4./ Egyebek

1./ Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a 2013. évi költségvetési
előirányzat módosításról.

Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Sőre Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az Államháztartási törvény alapján
az év közben módosított előirányzatokat a költségvetésben helyre kell igazítani. Az írásos
anyagot a képviselők kézhez kapták. Az egyik oszlopban az eredeti, a másikban a módosított
előirányzat szerepel. Kiemel egy-két előirányzat módosítást, amihez magyarázatot ad.
Felhalmozási célra nem terveztünk, a módosított előirányzat 4,6 millió ft. Ez az ivóvíz
pályázaton elnyert összeg.
Az óvoda előirányzata 29 millióról 31 millióra emelkedett. Pályázaton, mint működési
hiányos település 22 millió ft támogatást kaptunk. Működési célú pénzeszköz átadás pl. a
Savaria Takarékszövetkezettől érkezett támogatás. Közműbevételre sem tervezünk, de év
közben azért még mindig van rácsatlakozás és befizetés. Ezek előre nem látható dolgok, amire
nem tervezünk, de év közben van teljesítés.
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.
Sőre Zoltán polgármester javasolja a képviselő-testületnek a tervezet alapján az önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a
következő rendeletet alkotja:
3/2014.(II.7.) Önkormányzati Rendelet
Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a 2013. évi
költségvetésről szóló 2/2013. (II. 14.) számú rendeletének módosításáról.
(Rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

2./ Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi költségvetésről
szóló rendeletének megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Sőre Zoltán polgármester szintén a kiküldött írásos anyag alapján részletesen ismerteti az
önkormányzat 2014. évi költségvetését. Tájékoztatásul elmondja, hogy nem terveztük túl a
költésgvetést.
A bevételi oldalon a kommunális adó mértékét a testület mérsékelte, így azzal terveztünk. Az
iparűzési adó bevétel az előző évihez igazítva. Konyhánál szerepel a 25 millió ft, amit
pályázaton nyertünk. Az óvoda épületének korszerűsítése, nyílászárók cseréje, szigetelés,
fűtéskorszerűsítés a rezsi költségeken már érződik.
A kiadási oldal egyensúlyban van a bevétellel. Az óvoda a legnagyobb tétel 37 millió forinttal
a költségvetésben. Az óvoda bekerülési költségekeit az állam teljes mértékben nem fedezi le.
A hiányt a feladatellátási szerződésünk alapján igénybevevő önkormányzatok és
Egyházasrádóc fedezi le. A Gyermekjóléti Szolgálat szintén alulfinanszírozott. Az
igénybevevő önkormányzatok gyermeklétszám arányosan tesznek hozzá.

Szép Erzsébet az Egyházasrádóci Meseház Óvoda vezetője kér szót. Az óvoda költségvetését
emeli többek közt a logopédus, gyógypedagógus díja. Az óvoda alapító okiratában szerepel a
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása. Ezért szükséges szakember biztosítása, ami nem
egyszerű, mert kevés az ilyen szakember. Az óradíj 4000-5000-ft, illetve plusz még az úti
költség. E feladat ellátására régen volt, pár éve nincs állami normatíva. A képviselőtestületnek el kellene gondolkodnia azon, hogy az alapító okiratot módosítsa és a sajátos
nevelési igényű gyermekek ellátását kivegye. Addig, amíg az alapító okiratban szerepel ezen
igényű gyermekek szakszerű ellátása kötelező.
Sőre Zoltán polgármester ez úgy értelmezhető, hogy akkor a szülőnek olyan speciális óvodába
kell elvinnie, ahol az adott problémájú gyermekeket ellátnak.
Kovácsné Bazsó Katalin képviselő kérdésre válaszol. Meleg étkezésre 8000 ft a havi keret
dolgozónként. Másik üzemorvoshoz mentünk át, ezért változott a tervezett összeg.
Bali László képviselő kérdésére Berbás Péterné gazdálkodási főelőadó ismerteti a közös
önkormányzati hivatal esetében a dologi kiadásokat, illetve mit takar az önkormányzat
igazgatási tevékenységére tervezett összeg.
Sőre Zoltán polgármester elmondja, hogy 10 millió ft-ot sikerült tervezni útfelújításra. Ez akár
pályázati önerő is lehet, ha lenne kiírva útfelújítási célú pályázat. De, ha nem önerőből is jó
lenne utakra fordítani.
Bali László képviselő a művelődési ház szakfeladaton tervezett költségekre is rákérdez.
Sőre Zoltán polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy 2014. január 1-től megbízási
szerződéssel Gueth Gyuláné nyugdíjas pedagógus látja el a feladatokat, a könyvtárt és az
újság szerkesztést is. Ezen a szakfeladaton vannak ennek költségei, valamint rezsi költség, és
Nagy Anita 4 órás bére, aki takarít, de más szükséges feladatokat is ellát az önkormányzatnál.
Kovácsné Bazsó Katalin kérdésére válaszol: a civil szervezetek támogatását az igényekhez
próbáljuk majd igazítani, nem határoztuk meg konkrétan.
Sőre Zoltán polgármester javasolja az önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a
következő rendeletet alkotja:
4/2014.(II.7) Önkormányzati Rendelet
Egyházasrádóc község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a 2014. évi
költségvetéséről.
(Rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

3./ Helyi Választási Bizottság tagjainak kiegészítése
Előadó. Dr. Takács Ervin jegyző
Dr. Takács Ervin jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy Egyházasrádóc település egy
szavazókörös település a 2014. évi választásoktól. A Szavazatszámláló bizottság szerepét az

egy szavazókörös településeken a Helyi Választási Bizottság veszi át. A Helyi Választási
Bizottság 3 taggal és 2 póttaggal működött. Lakóhely változtatás miatt lemondott egy fő, egy
fő pedig póttagként vállalja. A Helyi Választási Bizottságnak öt tagúnak kell lennie, illetve
szükséges még egy póttag választása. A személyek tekintetében a jegyző (a helyi választási
iroda vezetője) tesz javaslatot. Mindezek figyelembe vételével tesz javaslatot a helyi
Választási Bizottság tagjainak kiegészítésére. Az újonnan javasolt személyek
Szavazatszámláló Bizottságban láttak el eddig választási feladatokat. A képviselők az
előterjesztést írásban megkapták, mely szerint a Helyi Választási Bizottság tagjának javasolja
Guetné Horváth Andreát, Vilics Józsefnét, Galambos Bernadettet, aki póttag volt, Horváth
Zoltánt. A HVB póttagjának javasolja Sákovics Isvánt.
Polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, akik az elhangzott javaslat és
előterjesztés alapján 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
2/2014.(II.3.)Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete a választási törvényben
felhatalmazás alapján Egyházasrádóci Helyi Választási Bizottság tagjának választja:
Guethné Horváth Andrea, Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 182. sz.
Vilics Józsefné Egyházasrádóc, Arany J. u. 8. sz.
Galambos Bernadett Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 47. sz.
Horváth Zoltán Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 101. sz.
Póttagnak: Sákovics István Egyházasárdóc, Kossuth u. 77. sz. 2. ajtó
szám alatti lakosokat.
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos

kapott

4./ Egyebek
Sőre Zoltán polgármester szeretné tájékoztatni a képviselőket, hogy lehetőség van I.
világháborús emlékmű felújítása célra pályázat benyújtására. Maximum 5 millió forintra lehet
pályázni és önerő vállalása nem szükséges. Egyházasrádócon az I. világháborús emlékmű a
1990-es években készült, ezért úgy gondolja, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot a
felújításra, amelyben parkosítás, térkövezés is szerepelhet. A tervdokumentáció összeállt és az
árjegyzék is. Az igényelt támogatás 4.954.057 forint és önerőt nem terveztünk.
Javasolja a pályázat támogatását.
Racker Mátyás képviselő kérdésére válaszol. A meglévő növényzet cseréje is szerepel a
pályázatban. Konténeres növényzet elhelyezésében gondolkodik.
Képviselő-testület az elhangzott javaslat alapján 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a
következő határozatot hozza:
3/2014. (II.3.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc község önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be „Első
világháborús emlékmű felújítása” című, KKETTKK-CP-02 azonosítószámú pályázatra
4.954.057 forint pályázati támogatásra a Közép-és Kelet-Európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítványhoz.
Felelős: polgármester
Határidő: pályázat benyújtására folyamatos

Sőre Zoltán polgármester az utakkal kapcsolatosan szeretné tájékoztatásul még elmondani,
mint a költségvetésnél is elhangzott utakra sikerült betervezni önerőt. A Szecsődi, Szabadság,
Hunyadi utca szerepel a felújítandó utcák közt, mivel ezeknek az utcáknak az állapota a
legrosszabb, illetve még a Nap utca. Vállalkozóktól árajánlatokat kért a felújítási költségekre
vonatkozóan.
Nagy Sándor alpolgármester javaslata, hogy mind a három utca együtt kerüljön felújításra, ne
külön-külön.
Sőre Zoltán polgármester óvoda felújítási pályázat beadását terjeszti elő és szavazásra teszi
fel. A Belügyminiszter 4/2014. (I.31.) BM rendelettel az egyes önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételére írt ki pályázatot. A kiírt célok közül az
intézményfejlesztési támogatásra nyújtanánk be a pályázatot. A támogatás maximális mértéke
önkormányzatunk esetében 80 %, az önerő 20 %. Ezzel tovább szeretnénk csökkenteni az
intézmény fenntartási költségeit.
Az óvoda épületek fűtés korszerűsítését tervezzük. A beruházás összköltsége 29.229.314 ft,
ebből a 20 %-os önerő 5.845.863 ft, amelyet az önkormányzatnak kell biztosítani pályázati
nyertesség esetén. Javasolja a helyi adó bevételek terhére az önerő biztosítását.
Képviselő-testület a pályázat beadásával egyetért és 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
4/2014.(II.3) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter 4/2014. (I.31.)
BM rendelete alapján Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. tv. 3. melléklet 10. pont b) pont ba) alpont – Egyházasrádóci Meseház Óvoda
intézményfejlesztési támogatás – célra pályázatot nyújt be.
A pályázat keretében az intézmény fenntartási költségei csökkentését célzó fejlesztések
valósulnának meg, az óvoda épületek fűtéskorszerűsítésé és általános energetikai
korszerűsítése megújuló energiaforrás hasznosításával.
A beruházás összköltsége 29.229.314.-forint. Önkormányzat képviselő-testülete vállalja, hogy
a 20 %-os önerőt 5.845.863.- forintot a 2014. évi költségvetése terhére a helyi adó
bevételekből biztosítja.
A pályázat bonyolításával a polgármestert megbízza.
Felelős: polgármester
Határidő. pályázat benyújtására 2014. február 13.

Sőre Zoltán polgármester az irattárnak használt Kossuth u. 126 sz. alatti Egyházasrádóc,
Nemesrempehollós, Egyházashollós önkormányzatok tulajdonában álló ingatlannal
kapcsolatosan a bontási engedélyhez kéri a képviselők egyetértését. Az ingatlant pályázat
útján vásároltuk meg irattárnak. A hasznosításra előírt 5 év letelt. Az épület nagyon rossz
állapotban van, nem felújítható. Javasolja, hogy tavasszal bontsuk el, ehhez azonban bontási
engedély szükséges.
Képviselő-testület a javaslattal egyetért és 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő
határozatot hozza:

5/2014.(II.3.)Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Község önkormányzat Képviselő-testülete a 60/100 tulajdoni hányad
arányban tulajdonában lévő Egyházasrádóc, 133 hrsz-ú, Kossuth L. u. 126. szám alatti
ingatlanon lévő irattári épület bontásával, a bontási engedély beszerzésével egyetért.
A bontási engedély megkérésével és a bontási munkálatokkal kapcsolatos teendők
bonyolításával a polgármestert megbízza.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Sőre Zoltán polgármester javasolja, hogy a Rádóckölked, Nagykölked, Harasztifalu
Önkormányzata által az Egyházasrádóci Önkormányzati Konyháról vásárolt ebéd árát emelje
meg a képviselő-testület. Az érintett önkormányzatok az ebédet 2012. év áprilisa óta 445.forintos áron kapták. Javasolja, 2014. március 1-től, 520.-ft-os áron értékesíteni részükre.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a
következő határozatot hozza:
6/2014.(II.3.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rádóckölked, Nagykölked,
Harasztifalu Önkormányzata által vásárolt ebéd árát 2014. március 1-től 520.- ft-ban, azaz
Ötszázhúsz forintban állapítja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: értesítésre azonnal

Polgármester megköszöni a megjelenést és a képviselő-testületi ülést 17,10 órakor bezárja.

Kmft.

Sőre Zoltán
polgármester

dr. Takács Ervin
jegyző

