Jegyzőkönyv

Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én
megtartott „soros” üléséről.
Az ülés helye:

Önkormányzati Hivatal Tárgyalóterme
8072 Söréd Rákóczi u. 59.

Jelen vannak: Végh Rudolf polgármester
Pálföldi Tamás alpolgármester
Forstner Éva képviselő
Keszi Csaba képviselő
Takács Ferenc képviselő
Kovácsné Szabó Erika jegyző
Keszi Csabáné jegyzőkönyvvezető
Végh Rudolf polgármester: Köszönöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom a testület
határozatképességét, mivel az öt képviselőből mindenki jelen van az ülésen. A napirend a
meghívó szerint:
N a p i r e n d
1. Tájékoztató a képviselő-testület és a közös hivatal két ülése között eltelt időszak
fontosabb eseményeiről
Előadó: Végh Rudolf polgármester
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetés I. fordulójának megtárgyalása.
Előadó: Végh Rudolf polgármester
3. A temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről szóló 4/2014. (IV.01.)
önkormányzati rendelet hatályba lépésének módosításáról
Előadó: Kovácsné Szabó Erika jegyző
4. Bejelentések, aktuális ügyek, egyebek
Végh Rudolf polgármester: Kérem, aki a napirendi javaslatot elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3 /2015. (I. 29.) kt. határozata:
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a testületi ülés napirendjét az
előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Napirend tárgyalása:
1. Tájékoztató a képviselő-testület és a közös hivatal két ülése között eltelt időszak
fontosabb eseményeiről
Előadó: Végh Rudolf polgármester
(írásbeli tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Keszi Csaba képviselő: Mennyibe kerültek a 81-es útcsatlakozás tervei?
Végh Rudolf polgármester: 160 eFt-ba.
Keszi Csaba képviselő: 150 ezret határoztunk meg. Ilyenre legközelebb figyeljünk oda. Ne
utólagosan legyen a magyarázkodás.
Végh Rudolf polgármester: Tervel párhuzamosan elkészült az ideiglenes
forgalomszabályozási helyszínrajz is amit például a temetői parkolónál külön kellett
elkészítetni, 45.000 forintért.
Keszi Csaba képviselő: Pályázati elszámolás készítése hogyan áll?
Végh Rudolf polgármester: Február 5-től nyílik meg a pályázati elszámolási lehetőség.
Nem készült megvalósulási terv, ezt még pótolni kell.
Keszi Csaba képviselő: E nélkül nem lehet végszámlát benyújtani. Kultúrház párkány
megrendelés?
Végh Rudolf polgármester: Decemberben döntöttünk róla, készül.
Keszi Csaba képviselő: Ezt már május óta csináljuk. Egy hónap alatt jutottunk el idáig, hogy
készül.
Végh Rudolf polgármester: decemberi döntés után 28-án rendeltem meg a párkányokat,
készülnek, figyelembe kell venni felrakáskor az időjárást.
Pálföldi Tamás képviselő: Játszótéri játékok mikorra lesznek kijavítva?
Végh Rudolf polgármester: Tavaszra kértem a kivitelezést.
Keszi Csaba képviselő: Tűzzünk ki március végi határidőt.
Takács Ferenc képviselő: Hogyan volt a kiírásban a pálya világítás kapcsoló?
Keszi Csaba képviselő: Kulcsos zár lesz. Átkötik, 6-os vezeték vezet ki. Elfelejtették
beletenni.
Végh Rudolf polgármester: Amit kérünk kicserélnek, de az a döntés született akkor, hogy
így legyen. Ha nincs több kérdés, kérem kézfeltartással fogadjuk el a két ülés közti
tájékoztatót.

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (I. 29.) kt.
Határozata
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közti tájékoztatót az írásos
előterjesztés és szóbeli kiegészítés alapján elfogadja .
Napirend tárgyalása:
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetés I. fordulójának megtárgyalása.
Előadó: Végh Rudolf polgármester
(Költségvetés I. fordulójának előterjesztése mellékelve)
Végh Rudolf polgármester: Nézzük meg először a kiegészítő dolgokat, mert ezeket be kell
építeni a saját költségvetésünkbe. Ezek a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, az óvodák, a
társulás, a közös hivatal költségvetése.
Keszi Csaba képviselő: még nem határoztuk meg a %-os osztást.
Végh Rudolf polgármester: Beszéljük meg, hogy mit teszünk be a költségvetésbe, fogjuk
mondani a %-os osztást is.
Keszi Csaba képviselő: jó lett volna látni a létszámokat. Látnunk kell, hogy melyik falura
mennyi költség esik.
Kovácsné Szabó Erika jegyző: Csak a családsegítő szolgálat érinti Sörédet.
Házi segítségnyújtás Csákberényben van.
Keszi Csaba képviselő: A gyermekjólétis helyettesíti a szociális gondozónőt is
Csákberényben.
Végh Rudolf polgármester: A 2015. évi költségvetésről beszélünk. 2 ember
foglalkoztatásával számoltunk. Szociális alapellátás: 1 ember, ő látja el a házi segítségnyújtást
is. Gyermekjóléti ellátásban egy fő dolgozik. Családsegítésre március 1-től megkapjuk az
állami normatívát, fel lehet venni egy 8 órás dolgozó,ha így döntünk.
Innen kezdődik a munkák leosztása. A felmérések szerint 532 gyerek van összesen a három
településen. 204 Csókakőn, 38%. 216 Csákberényben, 40%, 112 Söréden, 22 %.
Családsegítésnél lakosságszám alapján van a finanszírozás, 3123 lakos van összesen. Csókakő
1327 fő, 39 %. Csákberény 1215 fő, 44%. Söréd 532 fő, 17%.
Keszi Csaba képviselő: Az lett volna az első, hogy osszuk a pénzeket. Nem volt előkészítve
a költségvetés, nem lett betartva a határidő, 5 nappal ezelőtt kaptuk meg.
Kovácsné Szabó Erika jegyző: Pont azért van most kétszeri polgármesteri és
intézményvezetői egyezetést követően itt, hogy ne februárban kelljen erről vitatkozni. .
Ennél korábban nem tudtam elkészíteni, de ez a lényege a kétlépcsős tervezésnek

Végh Rudolf polgármester: Mindenkinél előrébb vagyunk. Előzetes számokkal számolunk.
Mindenki előzetesen megtárgyalja a tervezetet. Közös hivatal és családsegítő szolgálatnál
ugyanazokkal a számokkal lehet számolni. Tényszám az állami hozzájárulás mértéke.
Döntenünk kell, hogy akarunk-e családsegítőt ebbe a rendszerbe.
A családsegítés és gyermekjóléti szolgálat fedi egymást bizonyos téren. Ha úgy döntünk,
hogy alkalmazunk családsegítőt, át kell gondolni a jelenlegi feladatok felosztását.
Keszi Csaba képviselő: Szociális alapellátáshoz van közünk. Ki lett mutatva a közös
hivatalnál is annak idején, hogy ki hány órát dolgozott Sörédnek, és fizessünk érte.
Nem azért van alkalmazva a gyermek jólétis kolléga, hogy Csákberényben hordja ki az
ebédet.
Végh Rudolf polgármester: Téged miért zavar, hogy mivel foglalkozik Csákberényben?
Keszi Csaba képviselő: Kérem, hogy kapjunk róla információt, hogy ki mit csinál a
munkakörén kívül.
Végh Rudolf polgármester: A gyermek jólétis próbál minél többet kihozni a munkaidejéből.
Kovácsné Szabó Erika jegyző: Igény van rá, hogy minőségi hathatós szolgáltatást nyújtson a
családoknak. Jók a visszajelzések. Március 1-től látjuk reálisnak a családsegítő szolgálat
indulását.
Végh Rudolf polgármester: Át kell gondolni a működését, egységben kell gondolkodni.
Falugondnokkal nem tudtunk előrelépni, 2014-ben nem volt egyetlen ilyen pályázat sem,a 4
órás falugondnoki feladatokat a közmunka program keretében végeztük, így különösebb
költségkihatása nem volt, hogy az idei évben hogyan lesznek, pályázatok nem tudhatjuk.
El kell dönteni, hogy állami támogatás nélkül tudjuk-e vállalni ezt a feladatot a 2015-ös évben
vagy sem.
Döntenünk kell arról, hogy a költségvetési tervezet ismeretében családsegítő szolgálat
működtetését javasoljuk –e márciustól ellátni vagy sem.
Én javasolom, hogy a társulás indítsa a családsegítő szolgálat működtetést.
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (I. 29.) kt.
Határozata
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Vértesalja Önkormányzati
Társulás Tanácsának, hogy a családsegítő szolgálatot működtessen a társulás
településein 2015. március 1. időponttól.
Végh Rudolf polgármester: Beszéljük meg előzetesen az óvoda költségvetését is. Az
óvodatitkár lát el olyan feladatokat is, ami nemcsak óvodatitkári feladat, ezért az ő bérének
felét Csákberény fizeti. Az óvoda költségvetése délután készült el. Az SNI-s gyerekek
fejlesztéséhez külön kell fejlesztő pedagógust alkalmazni, ezért itt nagyon magas a költség.
Keszi Csaba képviselő: az óvónőknek vannak képzések.

Kovácsné Szabó Erika jegyző: 2 főnek van ők csinálják az óvónők a fejlesztést,Csókában
Csákberényben de nem fér bele a kötelező órájukba. 2014. szeptembertől a pótlék számítás
megváltozott. 68.300 Ft az alsó szint. Az óvodavezető nem kéri visszamenőleg csak január 1től. Lecsökkent az óvodás létszám 20%-kal.
Végh Rudolf polgármester: Valószínűleg még át is tudunk számlázni működési költségekre.
Aki az óvoda költségvetését elfogadja, kérem szavazzon.
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (I. 29.) kt.
Határozata
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
 Vértesalja Óvoda 2015. évi költségvetésének I. fordulóját
 a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi költségvetésnek I. fordulóját
Végh Rudolf polgármester: Beszéljünk most a közös hivatal költségvetéséről. Kivettük a
dologi kiadásokat, és az áfa is lecsökkent. Marad bent 7,1 mFt, ez a három hivatal ,közüzemi
költségek kifizetésre fordítható.
Keszi Csaba képviselő: Nekem ez így nem jó. Évekkel ezelőtt is óraszámra ki volt mutatva,
hogy a dolgozók melyik településen hány órát dolgoztak. Az anyakönyvvezető idejének nagy
részét elveszik a csókakői és most már a csákberényi feladatok.
Végh Rudolf polgármester: Söréden egy közfoglalkoztatott személyében van segítség a
hivatalban, így jelenleg rendben vagyunk.
Keszi Csaba képviselő: Miért nem Söréd települést képviseled?
Végh Rudolf polgármester: Söréd érdekeit képviselem. Közmunkást foglalkoztatunk, aki fél
évet már dolgozott, és ebben az évben 3 hónapot így fog ledolgozni. Bért spórolunk meg
Sörédnek, amit dologi kiadásokra fordítunk Söréden a közös hivatal költségvetéséből. Nem
gondolom, hogy Sörédnek hátrányára tettem volna. Állami finanszírozást tudunk igénybe
venni a foglalkoztatására. Az anyakönyvvezetőnek több munkája lesz, mivel Csákberény is
hozzá tartozik november óta. Végig kell gondolni, ha lesz egy fő családsegítő, hogy mik
lesznek a feladatai.
Kovácsné Szabó Erika jegyző: A társulás könyvelését Csákberény látja el hozzájárulás plusz
létszám nélkül, a közös hivatal könyvelését és adminisztrációját , plusz létszám alkalmazása
és hozzájárulás nélkül - nem úgy mint más társulásnál - . Mindegyik településnek megvan az
a plusz feladata, amit ellát.
Keszi Csaba képviselő: Előtte óráról órára ki lett mutatva, hogy ki hány órát tölt el, melyik
településen. Biztos hogy így nem jó. Te mint munkáltató át kell hogy lásd, hogy meddig lehet
még feszíteni.
Kovácsné Szabó Erika jegyző: Azt tudom,hogy mindenkinek rengeteg a feladata. Sörédnek
2014. júliusától van egy 8 órás hivatalsegédi betöltetlen álláshelye.

Megfelelő munkavállaló alkalmazásával számos adminisztrációs , postázási és egyéb
feladatokhoz is segítséget nyújthatna, és mentesíthetné a Sörédi Kirendeltségen dolgozó
kolléganőt.
Egyébként a költségvetés összeállításakor az előző évben elfogadott irányelvek alapján
készítettem a tervezetet.
Végh Rudolf polgármester: Javasolom, ezzel zárjuk le a közös hivatal költségvetésének
előzetes tárgyalását, és térjünk át a napirendi pontok folytatására.
Keszi Csaba képviselő: benne van a 4 mFt-os település rendezési terv. Nemrég csináltattuk
meg.
Végh Rudolf polgármester: Lejár a határidő, kötelező lesz a teljes körű felülvizsgálat.
Keszi Csaba képviselő. Kistérségi Irodának miért fizetünk?
Végh Rudolf polgármester: Effektív az orvosi ügyelet és a gyepmesteri tevékenység tartozik
még oda.
Pálföldi Tamás képviselő: Alapítványok és civil szervezetek támogatása automatikus vagy
kérik? Van ahol leadják a költségvetés tervezésekor hogy mik a terveik, mire kérik a
támogatást. Ezt igazságosabbnak tartom. Az persze látszik, hogy az önkormányzat partner a
rendezvényekben.
Takács Ferenc képviselő: Jó felvetés, igaza van Tamásnak, ezt jövőre lehetne így.
Végh Rudolf polgármester: A civil szervezetek támogatása költségvetésben tervezett,
automatikus. Volt már régebben is ilyen felvetés a képviselők részéről, hogy a javaslat szerint
adjuk a támogatásokat. 2014-ben már volt egy közös éves programterv, abban látszott, hogy
ki minek a szervezésébe segített be, mit vállalt.
Pálföldi Tamás képviselő: Kössük ahhoz, hogy egyszer üljenek le közösen és beszéljék meg
a programokat. Sportegyesület támogatása mennyi volt korábban? Kb. hány embert jelent ez?
A játékosok száma 14-15 fő, ebből 7-8 a sörédi. Van-e az egyesületnek valamilyen programja,
indokolt-e 7-8 sörédi ember hobbiját támogatni? Rá van-e kényszerítve, hogy külső
támogatást szerezzen? Rezsije a csapatnak van-e? Én azért kérdezem, mert eddig nem láttam
a költségvetést, a támogatásokat.
Keszi Csaba képviselő: Ez az az egyesület, aminek hagyománya van a településen.
Önkormányzati támogatást kap, az önkormányzat ingatlanját használja.
Végh Rudolf polgármester: Nagyon sok külső támogatás van és belső is. Volt játékosok is
sok mindent szereztek, szerveztek már a csapatnak. Zsebből megy az utazás és a téli edzés is.
Forstner Éva képviselő: Adjunk esélyt ezeknek a fiataloknak, akik ezt csinálják, és
folytassuk a hagyományokat. Felesleges erről vitatkozni. A gyermekjóléti szolgálatnak milyen
támogatás jut játszóház és tábor vonatkozásában?

Végh Rudolf polgármester: partnerek voltunk eddig is a különböző szervezetekkel, ha
évközben új programokat terveztek, mind fizikálisan mind pénzügyileg. Az idei évet is így
terveztük, ezért van mindenkinek egy minimális támogatás.
Keszi Csaba képviselő: húzzuk-halasztjuk a Rákóczi utcai kertek megvásárlását.
Végh Rudolf polgármester: Az idei évre tervezzük a vásárlást. Ennek fedezetére beteszünk
egy telek értékesítést, és 1 mFt-ot a Rákóczi utcai kertek vásárlására. Összefoglalnám a
költségvetést érintő változtatásokat.
Bevételi oldalon:
- 1 telek értékesítés 3.125 eFt
- átszámlázott szolgáltatás óvoda 263 eFt
- átszámlázott szolgáltatás közös hivatal dologi kiadások 1.346 eFt
- átszámlázott bér közös hivatal 500 eFt
Kiadási oldalon:
- könyvtáros megbízási díja: 15.000 Ft/hó: 180 eFt/év
- fiatal házasok támogatása: 100 eFt
- kistérségi tanács működési támogatás 79 eFt
- kistérségi iroda működési hozzájárulás: 265 eFt
- gyepmester 76 eFt
- szociális társulás: 133 eFt
- Rákóczi utcai kertek iparterület céljára történő megvásárlása. 1.000 eFt
- 1 db telek áfa befizetése: 625 eFt
Aki ezekkel a változtatásokkal elfogadja a 2015. évi költségvetés I. fordulójának számait,
szavazzon.
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (I. 29.) kt.
Határozata
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés I. fordulóját
az alábbi változtatásokkal, pontosításokkal fogadja el:
Bevételi oldal:
- 1 telek értékesítés 3.125 eFt
- átszámlázott szolgáltatás óvoda 263 eFt
- átszámlázott szolgáltatás közös hivatal dologi kiadások 1.346 eFt
- átszámlázott bér közös hivatal 500 eFt
Kiadási oldal:
- könyvtáros megbízási díja: 15000 Ft6hó: 180 eFt
- fiatal házasok támogatása: 100 eFt
- kistérségi tanács működési támogatás 79 eFt
- kistérségi iroda működési hozzájárulás: 265 eFt
- gyepmester 76 eFt
- szociális társulás: 133 eFt

-

Rákóczi utcai kertek iparterület céljára történő megvásárlása. 1.000 eFt
1 db telek áfa befizetése: 625 eFt

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés II. fordulóját ezekkel a
változtatásokkal, és az időközben felmerült módosításokkal készítse el.
Napirend tárgyalása:
3. A temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről szóló 4/2014. (IV.01.)
önkormányzati rendelet hatályba lépésének módosításáról
Előadó: Kovácsné Szabó Erika jegyző
(előterjesztés mellékelve)
Kovácsné Szabó Erika jegyző: a rendelet módosítására a szociális temetésre vonatkozó
rendelkezések a törvényi hatálybalépés módosulása okán 2016. január 1. időpontban való
hatályba lépése miatt van szükség.
Végh Rudolf polgármester: aki a rendeletet módosításra vonatkozó tevezetet elfogadja,
szavazzon.
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 0 nem szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta.
Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2015( I.29.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről
4/2014( IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Napirend tárgyalása:
4. Bejelentések, aktuális ügyek, egyebek
Keszi Csaba képviselő: Örülök, hogy kiegyenesedett a 2014. március 26-án garanciális
bejáráson már jelzett játszótéri lámpa.
Végh Rudolf polgármester: Elkészült a 2015. évi rendezvénynaptár, vannak még egyeztetés
alatt lévő időpontok.
Pálföldi Tamás képviselő: újságba szeretnénk betenni, hogy mindenki takarítsa le a saját
portáját.
Forstner Éva képviselő: a szociális étkezési lehetőségről is menjen ki egy tájékoztató az
újságban.

Pálföldi Tamás képviselő: Probléma a Kossuth utcán áthaladó forgalom. Érdeklődtem a
közútkezelőnél, van lehetőség 40 km/h-s digitális tábla kihelyezésére. Megkérdeztem a
rendőrséget is.
Honlapnak milyen legyen a háttérszíne, majd nézzük meg együtt. A menüpontokról is
beszélnünk kell és a feltöltendő anyagokról.
Végh Rudolf polgármester: ha nincs több bejelentés, a soros ülést bezárom, és zárt ülést
rendelek el,tekintettel arra, hogy a mai napon kamatmentes szociális kölcsön megállapításra
irányuló lakossági kérelem érkezett , melynek elbírálása a képviselőtestület hatáskörébe
tartozik .
K.m.f.

Végh Rudolf
polgármester

Kovácsné Szabó Erika
jegyző

