JEGYZŐKÖNYV

Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én megtartott
rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.
Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal
Az ülésen jelen vannak: Sőre Zoltán polgármester, Nagy Sándor alpolgármester, Bali László,
Racker Mátyás képviselők, dr. Takács Ervin jegyző
Az ülésről távol maradt: Tóth Szilárd, Kovácsné Bazsó Katalin képviselők igazoltan,
Szvoboda Tamás képviselő igazolatlanul.
Sőre Zoltán polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív
alapján megállapítja, hogy 7 fő képviselőből 4 fő képviselő jelen van. A képviselő-testületi
ülés határozatképes, azt megnyitja.
Polgármester javasolja a Meghívó szerinti napirend elfogadását.
Képviselő-testület polgármester javaslatára 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő
napirendet elfogadja:
Napirend
1./ Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a filmforgatási célú
közterület használatra vonatkozó szabályokról.
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
2./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, ártalmatlanítására adott
árajánlat megtárgyalása.
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
3./ Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi munkáról
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
4./ Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
5./ Közbeszerzési szabályzat elfogadása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
6./ Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
7./ Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás szakmai programjának elfogadása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
8./ Egyebek

1./ Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a filmforgatási célú
közterület használatra vonatkozó szabályokról.
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet hogy az önkormányzatoknak eleget téve a
mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 37. §-ának meg kell hozniuk a rendeletet a
filmforgatási célú közterület használatra vonatkozóan. Abban az esetben, ha a településen
filmforgatás történne, amit nem tart nagyon esélyesnek készen álljunk a fogadásra.
A rendelet-tervezet elkészült, amelyet a képviselők kézhez kapták.
Javasolja a tervezet alapján az erről szóló rendelet megalkotását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a
következő rendeletet alkotja:
5/2014.(III.19.) Önkormányzati Rendelet
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a filmforgatási célú
közterület használatra vonatkozó szabályokról.
Rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
2./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, ártalmatlanítására adott
árajánlat megtárgyalása.
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Polgármester elmondja ismételten törvényi előírásnak kell eleget tenni. Az
önkormányzatoknak ott, ahol nem rendelkeznek teljes szennyvíz csatorna közművel, illetve
nincs minden háztartás rákötve a szennyvíz csatorna rendszerre az emésztő gödörből
szippantatni és elszállítani kell a keletkezett szennyvizet. Erre vonatkozóan közszolgáltatási
szerződéssel kell rendelkeznie az önkormányzatnak és rendeletet kell alkotnia a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására, ártalmatlanítására.
Legalább három ajánlatot kellett bekérni a közszolgáltatás elvégzéséhez megfelelő
engedélyekkel rendelkező vállalkozóktól. A kiküldött ajánlattételi felhívásra egy ajánlat
érkezett a Vasi JA-SA Kft.-től (Szőce, Petőfi s. u. 7. sz.) Egyházasrádóc településről a
folyékony hulladék elszállítására, ártalmatlanítására ajánlatuk 2000.- ft + ÁFA
köbméterenként. A begyűjtött szennyvizet a településről a VASIVIZ Zrt. Körmendi lerakó
telepére szállítják. A VASIVIZ Zrt-től befogadó nyilatkozattal erre a tevékenységre
rendelkeznek. A tevékenység folytatásához szükséges engedélyekkel rendelkeznek.
Javasolja az egyetlen ajánlatot adó Vasi JA-SA kft. ajánlatát elfogadásra.
Képviselő-testület az előterjesztés alapján 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő
határozatot hozza:
8/2014.(III.17.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete a Vasi JA-SA kft. (Szőce, Petőfi S. u. 7.)
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására, ártalmatlanítására adott 2.000
ft/ m3, azaz Kettőezer forint köbméter árajánlatát elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés előkészítésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi munkáról
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Polgármester tájékoztatja a képviselőket az előző évi munkáról szóló beszámoló elkészítését a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény írja elő. A
beszámolót május 31-ig kell előterjeszteni és elfogadni.
Az írásos beszámolót a képviselők kézhez kapták.
Dr. Takács Ervin jegyző kiegészíti a írásos beszámolót. A járási hivatalok megalakulásával
2013. január 1-től több jegyzői gyámügyi hatáskör átkerült hozzájuk.. Gyámügyben jegyzői
hatáskörben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzet megállapítása maradt.
Hozzászólás nem volt.
Polgármester javasolja a gyermekek védelméről szóló 2013. évi beszámoló elfogadását az
írásos előterjesztés alapján.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a
következő határozatot hozza:
9/2014.(III.17.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi gyermekvédelmi és gyámügyi
munkáról szóló beszámolót az írásos előterjesztés alapján elfogadja.
Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Felelős: jegyző
Határidő: minden év május 31.

4./ Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Polgármester előterjeszt gyermekjóléti szolgálat is köteles előző évi munkájáról beszámolót
készíteni. Nagy Endréné a szolgálat vezetője által elkészített beszámolót a képviselők szintén
írásban kézhez kapták. A gyermekjóléti szolgálat jól működik. Egy időben azon küzdött, hogy
vigyük be a kistérségbe a feladat ellátást, azonban ezt néhány polgármester megvétózta.
Egyházasrádóc településen van a legkevesebb problémás gyermek, de mi fizetjük a legtöbbet
a fenntartásban A feladatellátási szerződést azonban fel is mondhatjuk és ellátott gyermek
után kérhetnénk a finanszírozást. A feladatot ellátó Nagy Endréné nyugdíjba készül. Akkor
újra elő kell venni a témát.
Hozzászólás nem volt.
Polgármester javasolja a gyermekjóléti szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadását az írásos előterjesztés alapján.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a
következő határozatot hozza:

10/2014.(III.17.)Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi
munkájáról szóló beszámolót az írásos előterjesztés alapján elfogadja.
Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Felelős: polgármester, gyermekjóléti szolgálat vezetője
Határidő: folyamatos

5./ Közbeszerzési szabályzat elfogadása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
A közbeszerzési szabályzat megalkotására a törvényi előírásoknak megfelelően szükség van.
Útmutatást ad arra, hogyan kell a közbeszerzési eljárást lebonyolítani az önkormányzat
vonatkozásában.
Egyházasrádóc Önkormányzat rendelkezett közbeszerzési szabályzatát jegyző úr elkészítette.
Az írásos előterjesztés alapján javasolja Egyházasrádóc település közbeszerzési
szabályzatának elfogadását.
Képviselő-testület az előterjesztés alapján 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő
határozatot hozza:
11/2014.(III.17.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Egyházasrádóc
közbeszerzési szabályzatát az előterjesztés szerint elfogadja, jóváhagyja.
Közbeszerzési szabályzat a jegyzőkönyv melléklete.

Önkormányzat

6./ Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Polgármester az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét ismerteti. A közbeszerzési
tervet évente kell elkészíteni. Előreláthatólag nem tudhatom, pl. hogy szeptemberben lesz –e
olyan beruházás, ami közbeszerzés alá esik. Ezért Egyházasrádóc önkormányzat részéről
2014. II. félévre nem javasol a tervben szerepeltetni beruházást.
Javasolja az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadását.
Képviselő-testület a javaslat alapján 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő
határozatot hozza:
12/2014.(III.17.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII.tv.33.§-ának (1) bekezdésére figyelemmel 2014. évi közbeszerzési tervét az
előterjesztés szerint elfogadja, azzal, hogy a közbeszerzési terv elkészítéséig közbeszerzési
eljárás megindítására nem került sor.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

7./ Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás szakmai programjának elfogadása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Polgármester ismerteti az önkormányzat étkeztetés és házi segítségnyújtásra vonatkozó
szakmai programját az írásos anyag alapján. Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás ellátása
az Idősek Klubjába volt integrálva. Az intézményt a képviselő-testület tavaly megszüntette.
Az étkeztetést és a házi segítségnyújtást azóta az önkormányzat látja el. Az Idősek Klubjával
egybevont szakmai programot szét kell választani. A szakmai programok a törvényi
előírásoknak megfelelő tartalmúak.
Hozzászólás nem volt.
Javasolja a Községi Önkormányzat Egyházasrádóc, mint szolgáltatást nyújtó szociális
étkeztetés szakmai programjának elfogadását.
A képviselő-testület a javaslat alapján 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
13/2014.(III.17.)Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete Községi Önkormányzat Egyházasrádóc,
mint szolgáltató szociális étkeztetésre vonatkozó szakmai programját az írásos előterjesztés
alapján elfogadja, jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Javasolja a Községi Önkormányzat Egyházasrádóc, min t szolgáltatást nyújtó házi
segítségnyújtásra vonatkozó szakmai program elfogadását.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a javaslat alapján a következő
határozatot hozza:
14/2014.(III.17.)Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete Községi önkormányzat Egyházasrádóc,
mint szolgáltató házi segítségnyújtásra vonatkozó szakmai programját az írásos előterjesztés
alapján elfogadja, jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
8./ Egyebek
Bali László képviselő a konyhával kapcsolatos felújítás felől érdeklődik. A faluból többen
megállították és a konyha felújításról kérdezték, illetve közölték, hogy megtörtént a
nyílászárók cseréje. Ő, mint képviselő erről nem tudott. Személyesen elment megnézni és
valóban megtörtént a nyílászárók cseréje. A konyhára vonatkozó árajánlatokat sem látta.
Polgármester válaszol: a képviselő-testületet tájékoztatta, hogy BM pályázaton nyertünk
pénzt a konyha felújítására, illetve arról is adott tájékoztatást, hogy árajánlatok bekérése van

folyamatban. Három árajánlat érkezett, ebből egy fővállalkozóval lett megkötve a szerződés.
Tételes elszámolás van nála mindenről.
Racker Mátyás képviselő hozzászól, jó lenne, ha részletesen tudnának a képviselők
mindenről, hogy tudjuk a lakosságot tájékoztatni, hogy igen ezek a munkálatok vannak, ezek
a munkálatok folynak. Nem láttuk az árajánlatokat, jó lenne látni nemcsak azt, hanem a
pályázatot is.
Bali László képviselő, ha mindenről időben tájékoztatást kapnánk a lakosság, akkor nem
mondhatná, mi az, hogy nem tudunk róla, a polgármester megvezeti a testületet.
Polgármester válaszol, a továbbiakban kiküszöböljük, hogy ez ne legyen téma.
Mindenképpen tájékoztatást adott volna a mai ülésen a felújítás állásáról. A konyha felújítása
ott tart, hogy a nyílászárók cseréje megtörtént, a raktár polcrendszere kicserélésre került.
Tavaszi szünetben a zöldségraktár, előkészítő, étterem felújításával folytatódik. Nyári
szünetben a konyha leáll, akkor történik meg a főzőhelyiség komplett felújítására. A terveink
szerint addig a többi helyiség már teljes kész lesz.
A II. világháborús hősi emlékmű felújítás pályázatunkról megkaptuk az értesítést. Az igényelt
4.954.057 ft támogatás helyett 3.500.000 forintot ítéltek meg számunkra. A képviselőtestületnek döntenie kell, hogy saját forrásból a hiányzó összeget kipótolja, vagy a felújítás
költségvetését lecsökkenti.
Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a 3,5 millió ft támogatást azzal, hogy a felújítás
költségeit lecsökkenti, mivel saját erő nem tud hozzátenni.
Racker Mátyás képviselő hozzászól, hogy a parkosítási, térkövezési költségekből lehet
levenni.
Képviselő-testület a javaslatot elfogadja és 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő
határozatot hozza:
15/2014.(III.17.)Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt az „Első világháborús emlékmű
felújítása” című KKETTKK-CP-02 azonosítószámú pályázatban igényelt 4.954.057. ft
támogatási összegtől eltér.
Helyette a pályázaton megítélt 3.500.000.ft, azaz Hárommillió-ötszázezer forintra a felújítás
költségvetését lecsökkenti. Saját forrást nem tud hozzátenni. A végleges költségvetése az
emlékmű felújításának 3.500.000 ft, azaz Hárommillió-ötszázezer forint lesz.
Felelős: polgármester
Határidő: határozat beküldésére azonnal
Polgármester a költségvetéskor betervezett útfelújításról szólna. A Szecsődi, Szabadság,
Hunyadi utcák felújítását végeztetnénk el, mivel ezek a legrosszabb útjaink. Három céggel
tárgyalt és kért árajánlatot. A Vasvári Varga és Varga Kft. fogja elvégezni a felújítást. Igaz
valamivel drágább ajánlatot adott, de a településünkön többször dolgoztak, ismerjük őket. A
másik kettő cég nagyon ismeretlen és távoli. Az anyag ideszállítása, az útdíj miatt drágább a
költség. Az árajánlat 7,5 millió forint, amely változhat, mert tonnában számolnak.
Bali László képviselő hozzászól, hogy miért nem közelebbről hozza a követ, lehetőség van rá.

Polgármester válaszol, hogy a felújításhoz a vállalkozó szerint az uzsai kő a megfelelő
minőségű jó anyag.
Bali László Varga Tibor levelét adja át a képviselőknek a Dózsa utcával kapcsolatosan.
Polgármester szól arról, hogy felé is Varga Tibor jelezte a Dózsa utca felújításával
kapcsolatosan Varga Szabolccsal beszélt, kért árajánlatot.
A katasztrófavédelem jelezte, hogy az útkorlátozást sürgősen el kell tüntetni.
A Dózsa utca forgalom lassítását fekvő rendőrrel meg lehet oldani. Az útfelújítások során a
gréder rendelkezésre áll. A fekvőrendőrt úgy kellene kialakítani, hogy egyben vízelvezető is
legyen.
Racker Mátyás képviselő elmondja, hogy a közmeghallgatáson az utcában lakóknak a
legnagyobb gondja az volt, hogy poros az út. Azt kell megszüntetni. A vállalkozók is
hozzájárulnának.
Polgármester válaszol, hogy nagyon hosszú a Dózsa utca, csak pénz kérdése az aszfaltozás.
Nagy Sándor alpolgármester jó megoldásnak tartaná a fekvőrendőr kialakítását, kár, hogy
nem jutott előbb eszükbe.
Racker Mátyás képviselő nem kicsi, hanem a hosszabb fekvőrendőr kialakítását javasolja.
Polgármester válaszol, kb 1,5 m szélesre kellene tenni, és ha még ferdén rakjuk, akkor még
jobban lassítja a forgalmat. Meg kell oldani, hogy az állandó kátyúsodás megszűnjön. Az
útfelújítás tervbe van, ha lesz pénz zárjuk őket. Az aszfaltozás nagyobb tétel, az út alap
képzés is sokba kerül.
Racker Mátyás képviselő azután érdeklődik hány centi lesz a réteg.
Polgármester válaszol, 16-22 cm.
Nagy Sándor alpolgármester a munkálatok megkezdésének idejét kérdezi.
Polgármester válaszol, hogy még március hónapban. Az útfelújításra és a fekvőrendőr
kialakítására a Dózsa utcában a Varga & Varga Kft-vel kössünk szerződést.
Bali László képviselő a most kiosztott Varga Tibor által írt levélben az árajánlat 1 millió
forint az útra. A három vállalkozóval tárgyalni kell, hogy portalanított legyen az út. Minél
többet meg tudnánk valósítani, az lenne a jó.
Polgármester válaszol, amíg nem tudott összeget a felújításra addig nem tudott tárgyalni a
vállalkozókkal.
Racker Mátyás képviselő a portalanítás a fő szempont, árajánlatot kell rá kérni.
Polgármester indítsuk el a három utca felújítását és a fekvőrendőr kialakítását a Dózsa
utcában és törekszünk arra, hogy meg oldjuk az út portalanítását. Első lépés a fekvőrendőr.

Polgármester szavazásra szeretné feltenni az utcák felújításának elfogadását és a Dózsa
utcában fekvőrendőr kialakítását.
Bali László képviselő javasolja, hogy külön szavazzanak a Dózsa utca és a három másik utca
felújítására vonatkozóan.
A Szecsődi, Szabadság, Hunyadi utcák felújítását támogatja a Dózsa utcával kapcsolatosan a
portalanítás mellett foglal állást és arra, hogy a vállalkozókkal le kell ülni tárgyalni mennyivel
tudnak hozzájárulni.
Racker Mátyás, Bali László képviselők javasolják a Dózsa utca lezárására árajánlatot kérni és
tárgyalni a vállalkozókkal.
Polgármester ezek után először szavazásra teszi fel a Dózsa György utca felújítását,
fekvőrendőr kialakítását.
Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozza:
16/2014.(III.17.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyházasrádóci Dózsa György utca
portalanítására, az aszfaltozási munkákra árajánlatokat kér be. Felkéri a polgármestert
tárgyaljon az ügyben érintett vállalkozókkal az útfelújításhoz való hozzájárulás mértékében.
Az árajánlatok beérkezését követően és a vállalkozókkal való tárgyalás megtörténte után
terjessze a képviselő-testület elé ismételten a Dózsa György utca felújításának tervét.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Polgármester szavazásra teszi fel a Szecsődi, Szabadság, Hunyadi utca felújítását az
előterjesztés alapján.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő határozatot hozza:
17/2014.(III.17.)Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyházasrádóci Szecsődi, Szabadság,
Hunyadi utcák felújítására a Vasvári Varga & Varga Kft. bízza meg a benyújtott árajánlat
alapján.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Polgármester tájékoztatást ad arról, hogy kisrádóci falurészen egy nagy kocsi szemetet
borítottak le. Sikerült a szemétben talált papírok alapján beazonosítani, hogy ki boríttatta le.
Személyesen beszélt azzal a személlyel, aki azzal indokolta tettét, hogy drága a szeméttelepre
való beszállítás. Felhívta arra, ha elviteti a lerakott szemetet, nem tesz feljelentést. A
tulajdonos a MÜLLEX-hez szállította be, ahol ingyen bevették.
Az önkormányzatnak az Idősek Klubja vezetőjével folytatott perében ítélet született. A
bíróság ítélete szerint a volt vezetőnek jár a teljes végkielégítés. A művelődésszervezői állás
nem végzettségének megfelelő.

E-ON közvilágítással kapcsolatosan elérte, hogy Egyházasrádócon tegyék mértté a hálózatot.
A tavalyi évben ebből kifolyólag 700 ezer ft megtakarítás volt, amit visszautalnak a
számlánkra.
Egyházasrádóci sportegyesület számára pályázati önrészhez 1.600.000 ft hozzájárulás
megszavazását javasolja. A költségvetésben a civil szervezetek számára különítettünk el
pénzkeretet, ebből fizetnénk ki a támogatást.
Szavazásra kéri a képviselőket.
Képviselő-testület az előterjesztés alapján 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő
határozatot hozza:
18/2014.(III.17.)Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyházasrádóci Sportegyesület részére
1.600.000 ft, azaz Egymillió-hatszázezer forint hozzájárulást biztosít és utal át a civil
szervezetek részére tervezett költségvetési keret terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: átutalásra március 31.
Polgármester ismerteti Galambos Jenő telekügyével kapcsolatos kérelmet. A kérelem
másolatát képviselők kézbe kapták. Polgármester nem emlékszik, hogy pontosan hogyan
zajlott a telekügylet. Összevonás történt a 780-781 hrsz telkeké és eladtuk. Tavaly derült ki a
telekadó kapcsán, hogy a 782 hrsz-u terület az önkormányzaté, azonban Galambos Jenő úgy
tudja, hogy akkor az is rendezve lett, az övé, használja azóta is.
Keressük a jogi lehetőséget a helyzet megoldására, ezért javasolja a döntés elnapolását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetért és 4 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal a következő határozatot hozza:
19/2014.(III.17.)Képviselő-testületi határozat
Egyházasrdóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Galambos Jenő Egyházasrádóc,
Hunyadi utca 16. szám alatti lakos földterület tulajdonviszony rendezési kérelmében való
döntést elnapolja a tényállás tisztázásig.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Sőre Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az államháztartásról szóló törvény
alapján el kell készíteni a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan, jelen esetben
2015-2017. évre az önkormányzat stabilitási programját.
Önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyletet nem tervez.
Polgármester javasolja az előterjesztés alapján az önkormányzat stabilitási programjának
elfogadását.
Képviselő-testület a javaslat és előterjesztés alapján 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a
következő határozatot hozza:

20/2014. (III.17.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a)
pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó fizetési kötelezettség megállapításához 2015-2017. év
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SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei 2015-2017. év
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Felelős: polgármester
Határidő: adott

Racker Mátyás képviselő a sároslaki falurészen, volt ÁFÉSZ bolt előtti tér állapotával hozzá
érkezett panaszokat tolmácsolja. A téren van hinta és pad rossz állapotban. A kisgyermekek
nem tudják használni. Rendbe tennék.

Polgármester tud róla, több alkalommal a hintát pótoltuk. Az a baj, hogy a nagy gyerekek is
ott csoportosulnak, használják. A deszka például mindig eltűnik a hintából. Szívesen fogadja,
a felajánlást a lakosság részéről a felújításra.

Polgármester egy mondatban tájékoztatná még a testületet arról, hogy a rádóckölkedi szántó
területünket, amelyet a Németh Imre az általunk meghatározott összegért nem vásárolt meg
felajánlotta Derks Wilhelmus holland vállalkozónak, aki jelezte, hogy nem kívánja
megvásárolni.

Polgármester megköszöni a megjelenést és a képviselő-testületi ülést 17,15 órakor bezárja.
Kmft.

Sőre Zoltán
polgármester

dr. Takács Ervin
jegyző

