Jegyzőkönyv

Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án
megtartott „soros” üléséről.
Az ülés helye:

Önkormányzati Hivatal Tárgyalóterme
8072 Söréd Rákóczi u. 59.

Jelen vannak: Végh Rudolf polgármester
Forstner Éva képviselő
Keszi Csaba képviselő
Takács Ferenc képviselő
Pálföldi Tamás képviselő
Dr. Kovács Ferenc Móri Rendőrkapitány
Czaltig Tivadar körzeti megbízott
Kovácsné Szabó Erika jegyző
Keszi Csabáné jegyzőkönyvvezető
Végh Rudolf polgármester: Köszöntöm az ülésen megjelent képviselőket és az előadókat.
Megállapítom a testület határozatképességét, mivel az öt képviselőből mindenki jelen van. A
napirend kiegészül még a falugondnoki beszámolóval.
N a p i r e n d
1.Beszámoló Söréd község közbiztonságának és közrendjének helyzetéről
Előadó: Móri Rendőrkapitányság képviselője
2.Tájékoztató a képviselő-testület és a közös hivatal két ülése között eltelt időszak
fontosabb eseményeiről.
Előadó: Végh Rudolf polgármester
3.Átfogó értékelés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgálat 2014.évi tevékenységéről
Előadó: Jobb Otthon Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvány Vezetője
4. Beszámoló a 2014. évi gyámhatósági tevékenységről
Előadó: Kovácsné Szabó Erika jegyző
5. Falugondnoki szolgálat beszámolója
Előadó: Kovácsné Szabó Erika jegyző
6. 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Végh Rudolf polgármester

7. Bejelentések
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 15/2015. (III. 26.) kt. határozata:
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a testületi ülés napirendjét az
előterjesztésnek megfelelően elfogadta.
Napirend tárgyalása:
1.Beszámoló Söréd község közbiztonságának és közrendjének helyzetéről
Előadó: Móri Rendőrkapitányság képviselője
(beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Dr. Kovács Ferenc: A regisztrált bűncselekmények száma 2014-ben 16, ez magasnak tűnhet,
de nem az elkövetés időpontját jelenti, hanem az eljárás befejezését. Fokozott ellenőrzéseket
tartunk a településeken.
Végh Rudolf polgármester: Remélem a kamerarendszer segít a közbiztonság fenntartásában.
Takács Ferenc képviselő: Nagy gond a Söréd felől bejövő forgalom sebessége. Visszatartó
erő lehetne, ha a temetőnél lenne egy mobil sebességmérő kamera.
Dr. Kovács Ferenc: Lesz majd, de egyelőre nincs róla több információm.
Végh Rudolf polgármester: Amennyiben nincs több kérdés javaslom a beszámoló
elfogadását. Köszönöm szépen a megjelenést Dr. Kovács Ferenc Rendőrkapitány és Czaltig
Tivadar körzeti megbízott uraknak.
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (III.26.) kt. határozata:
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Söréd Község 2014. évi közbiztonsági
helyzetéről és a rendőrség munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően
elfogadta.
Napirend tárgyalása:
2.Tájékoztató a képviselő-testület és a közös hivatal két ülése között eltelt időszak
fontosabb eseményeiről.
Előadó: Végh Rudolf polgármester
Pálföldi Tamás képviselő: Mi miatt csúszott meg a játszótéri játékok kijavítása?
Végh Rudolf polgármester: Állítólag az anyagok miatt.

Takács Ferenc képviselő: Mi volt a témája az önkormányzati fórumnak?
Végh Rudolf polgármester: TÖOSZ fórum volt. 2014-2020-as ciklus fejlesztési
elképzelésekről volt szó főként, beszámoltak az állami közműszolgáltatóról, közmű cégekről
tartottak előadást. Ha nincs más kérdés, aki elfogadja a két ülés közti tájékoztató, szavazzon.
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (III. 26.) kt.határozata
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közti tájékoztatót az írásos
előterjesztés és szóbeli kiegészítés alapján elfogadja.
Napirend tárgyalása:
3. Átfogó értékelés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgálat 2014.évi
tevékenységéről
Előadó: Jobb Otthon Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvány Vezetője
Forstner Éva családgondozó
(Forstner Éva beszámolója jegyzőkönyvhöz mellékelve van)
Végh Rudolf polgármester: jelzem, hogy a Jobb Otthon Alapítványtól – aki 2014. első
félévben ellátta ezt a feladatot – nem kaptuk meg a beszámolót. A felkérést levélben és
kétszer e-mailben továbbítottuk, nem reagált rá Zsigmond Ágnes. A 2014. második félévre
vonatkozó beszámolót Forstner Éva elkészítette, köszönjük. Ha van kiegészítésed, kérlek
tedd meg.
Forstner Éva: A beszámolót kiegészíteném még azzal, hogy pályázatok készítésében is
segítséget nyújtok, szabadidős programok, tábor szervezésben is részt veszek, illetve 2015.
évben megkezdtem a szociális étkeztetés felmérését, elindítását is.
Végh Rudolf polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a II. féléves
beszámoló elfogadásáról.
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015.(III.26.) kt. határozata:
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelmi és gyermekjóléti
szolgálat 2014. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésnek
megfelelően elfogadta.

Napirend tárgyalása:
4. Beszámoló a 2014. évi gyámhatósági tevékenységről
Előadó: Kovácsné Szabó Erika jegyző
(beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Kovácsné Szabó Erika jegyző:
A gyermekek védelméről és gyámügyi eljárásról szóló törvény 96.§-a alapján kell átfogó
értékelést a testület elé terjeszteni. Ez egy szisztematikus beszámoló, mely képet ad a
gyermekekről, óvodásokról, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkről.
Végh Rudolf polgármester: Amennyiben nincs kérdés, javaslom a beszámoló elfogadását.
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (III.26.) kt. határozata:
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző 2014. évi gyámhatósági
tevékenységéről készült beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Napirend tárgyalása:
5. Falugondnoki beszámoló
Előadó: Kovácsné Szabó Erika jegyző
(beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Végh Rudolf polgármester: Söréden 2014. júl. 7. naptól működik a falugondnoki szolgálat.
A beszámolóban fel van sorolva az általa elvégzett tevékenység. Amennyiben nincs kérdés,
javaslom a beszámoló elfogadását.
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (III.26.) kt. határozata:
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző 2014. évi falugondnoki
szolgálat tevékenységéről készült beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta
Napirend tárgyalása:
6. 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Végh Rudolf polgármester
Végh Rudolf polgármester: Az idei évre nem terveztünk előzetesen olyan beruházást,
beszerzést, ami közbeszerzési eljárás alá esne, így közbeszerzési terv nem készült. Kérem
ennek megerősítését.
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (III.26.) kt. határozata:

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évre közbeszerzési eljárás alá eső
beruházást nem tervez, ezáltal közbeszerzési tervet nem készít.
Napirend tárgyalása:
7. Bejelentések
7/1. KDV Társulási megállapodás módosítása
(Előterjesztés mellékelve)
Végh Rudolf polgármester: A KDV társulási megállapodás módosítására vonatkozó előterjesztést
mindenki megkapta, ha van észrevétel vagy hozzászólás tegyétek meg, ha nincs, szavazzunk.

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 1 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (III.26.) kt. határozata:
Söréd
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az
alábbiak szerint fogadja el:
I.
1.
A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó
felsorolásból törlésre kerül a Martonvásár térség megnevezés alatt szereplő Felcsút
község Önkormányzata, a Várpalota térség megnevezés alatt szereplő Várpalota város
Önkormányzata, valamint a Várpalota térség megnevezés.
2.A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó
felsorolás Dömsöd térség megnevezés alatt az alábbi önkormányzatokkal egészül ki:
Ócsa Város Önkormányzata 2364 Ócsa Bajcsy Zs. u .2. képv.: Bukodi Károly polgármester,
Taksony Nagyközség Önkormányzata 2335 Taksony Fő út 85. képv.: Kreisz László
polgármester
3.A Társulási Megállapodás IV/3. pontja első bekezdésében szereplő 90.§ (5)
bekezdésére hivatkozás hatályát veszti.
4. A Társulási Megállapodás V. rész V/1. a) pont első bekezdésének második
mondatából törlésre kerül a „ , melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz „ szövegrész.
5. A Társulási Megállapodás teljes szövegében az elnökhelyettes és elnökhelyettesek
megnevezések helyébe alelnök és alelnökök megnevezés lép.
6. A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pontja a következők szerint módosul:
Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője, gazdasági vezetője felett a kiemelt
munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés
kiszabása) gyakorlása

7. A Társulási Megállapodás VII/1.2.pontja nyolcadik bekezdés negyedik kis
bekezdésének első mondata a következők szerint módosul:
A VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., m. o. pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban
résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges.
8. A Társulási Megállapodás VII/1.3. o) pontja a következők szerint módosul:
a Projekt Iroda vezetője és gazdasági vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok
gyakorlása.
9. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontja harmadik bekezdésének második mondata
következők szerint módosul:
A Társulás érintett tisztségviselőinek megbízatása határozott időre szól.
10. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontja hatodik bekezdésének utolsó mondata
hatályát veszti:
A Tanács ülésén a szavazati jog gyakorlásához a résztvevő helyettesnek eseti
meghatalmazással kell rendelkeznie.
11. A Társulási Megállapodás VII/4. pont negyedik bekezdés b) pontja a következők
szerint módosul:
megvizsgálja a Társulás és a Projekt Iroda éves munkatervét, éves költségvetési javaslatát,
éves költségvetés végrehajtásáról készült féléves és éves beszámoló tervezetét, valamint a
Társulási Tanács ülésén napirendre kerülő valamennyi üzletpolitikai jelentést az adatok
valódisága és a jogszabályoknak való megfelelés szempontjából és erről előterjesztést
készít a Társulási Tanács számára;
12. A Társulási Megállapodás VII/3. pont második bekezdése a következők szerint
módosul:
A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§. (2) bekezdés a) pontja szerinti, a Társulás
hulladékgazdálkodási feladatainak ellátását végző költségvetési szerv.
13. A Társulási Megállapodás VII/3. pont ötödik bekezdésének második mondata a
következők szerint módosul:
A Projekt Irodavezető és a gazdasági vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás
Tanácsának elnöke gyakorolja.
14. A Társulási Megállapodás VII/3. pont utolsó bekezdése a következők szerint
módosul:
A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás
Tanácsa által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
15. A Társulási Megállapodás XI/3. pont második bekezdése az alábbiak szerint egészül
ki illetve módosul:
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselőtestületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata
szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó

Társulási Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési
hozzájárulást biztosítja. Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A társuláshoz csatlakozni a
naptári év első napjával és július 1. napjával lehet.
16. A Társulási Megállapodás V. pont második bekezdésének első és második mondata a
következők szerint módosul:
A Társulás szakágazati besorolása: 841218 Lakás- kommunális szolgáltatások igazgatása. A
Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei:
17. A Társulási Megállapodás V/1.c) pont második bekezdésének második mondata a
következők szerint módosul:
A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés gazdálkodásának éves helyzetéről
beszámolni a Társulási Tanácsnak.
18. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének megnevezése az alábbiak szerint
módosul:
Tagi önkormányzatok felsorolása lakosságszámmal (a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározottak szerint)
19. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete hatályát veszti.
II.
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak
szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövegét.
Felelős: Végh Rudolf polgármester
Határidő: Azonnal
7/2. Mária Út Közhasznú Egyesülethez való csatlakozás
Végh Rudolf polgármester: E-mailben keresett meg a Mária Út Közhasznú Egyesület,
belépés miatt. Van előnye is, de még nem muszáj most dönteni a csatlakozásról, lehet a
későbbiekben is. Beszéljünk róla a következő ülésen, addig nézzétek át az általuk megküldött
anyagot. Nem biztos, hogy haszontalan lenne csatlakoznunk a zarándok és turistaút
hálózathoz.
7/3. Falugondnoki szolgálat gépjármű beszerzés pályázat
Végh Rudolf polgármester: tájékoztatlak titeket, hogy lehetősége lesz a Vértesalja
Önkormányzati Társulásnak a Sörédi Falugondnoki szolgálatra vonatkozóan pályázatot
benyújtani 100%-os nettó érték támogatással, 8 m Ft-ig falugondnoki gépjármű beszerzésre.
Még nincs kiírva a pályázat, de már érdeklődtem, pályázatírónál és forgalmazóknál is.
Szigorúbb szabályok várhatóak, mint az előző pályázatnál.
7/4. Aszfaltozás műszaki ellenőri árajánlat
Végh Rudolf polgármester: Szalai Sándor műszaki ellenőrtől kértem árajánlatot az Arany
János, Ady és Jókai utcák aszfaltozásának műszaki ellenőrzésére. Az árajánlat 260 eFt-ról
szól.

Keszi Csaba képviselő: Első körös árajánlat volt, kicsit magas, csökkenteni kellene.
Takács Ferenc képviselő: Kérjünk új árajánlatot.
Végh Rudolf polgármester: Aki ezzel egyetért, szavazzon.
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23 /2015. (III.26.) kt. határozata:
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Söréd Arany János, Ady és Jókai
utcák aszfaltozásának műszaki ellenőrzésére, szóló árajánlat csökkentését kéri Szalai
Sándor műszaki ellenőrtől.
Az erre vonatkozó tárgyalásra Végh Rudolf polgármestert felhatalmazza.
Határidő : azonnal
Felelős: polgármester

7/5. Könyvtári eszközök beszerzésének pályázata
Végh Rudolf polgármester: A települési könyvtári ellátás biztosítása a települési könyvtárak
kötelező feladata, melyet nyilvános könyvtár fenntartásával vagy megyei könyvtár
szolgáltatásainak igénybevételével teljesíthet. Söréd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013 októberében a könyvtári ellátás biztosítására megállapodást kötött a
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárral. A mi feladat ellátási helyszínünk a művelődési
házban került kijelölésre, az épületen az elmúlt évben . Komoly fejlesztést hajtottunk
végre,nyílászárókat cseréltünk és az épület külső felújítását is megoldottuk, viszont a
könyvtár berendezése a 70-es évek szintjén maradt. Kiírásra került a Nemzeti Kulturális Alap
3505 /190 kódszámú pályázata, melynek kertében Az önkormányzatnak lehetősége nyílik
könyvtári bútorok ,kiegészítő berendezések, infokommunikációs eszközök beszerzésére.
Az elnyerhető támogatás max: 3 millió Ft
önerő 10%, max: 300.000 Ft
pályázati díj:

10.000 Ft

beadási határidő: 2015. április 1.
A Vörösmarty Könyvtár egységes arculati elemekkel szerelné felszerelni a vele szerződésben
lévő könyvtárakat, így az azok berendezésére vonatkozó tervek készítésével egy
lakberendező céget bízott meg. A helyszíni szemle és a felmérések megtörténtek az igények
és elképzelések figyelem bevételével készülnek a tervek, melyek alapján kérhetjük az
árajánlatot, ami a pályázathoz kötelezően csatolandó. Javaslom, éljük a pályázati
lehetőséggel.
A könyvtár berendezésen, felszerelésen túl, nagyon nagy szükség lenne az aljzat cserére és
egy ruhatár kialakítására is a külső részen, a bejáratnál. Ezen kívül kötelező lesz a szombati
nyitva tartás is. Szavazzunk a pályázat benyújtásáról.

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (III.26.) kt. határozata:
Söréd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a Nemzeti
Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégium 3505/190 altéma kódszámú
„Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése elnevezésű
pályázati kiírása alapján új könyvtári feladat ellátási hely kialakításához szükséges
bútorok, kiegészítő berendezések beszerzésére.
A képviselőtestület vállalja:
1. A pályázathoz szükséges 10%-os önerőt a 2015 évi költségvetésében pályázati
önerő keret terhére történő biztosítását.
2. A pályázatban szereplő nevezési díjat, bruttó 10.000 Ft a pályázat feladása előtti
befizetését.
3. A „Kistelepülések Könyvtárinak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése”
pályázat keretében beszerzett bútorokat, kiegészítő berendezéseket a község
könyvtárában helyezi el, azokat leltárba veszi.
4. A képviselő testület nyilatkozik, hogy a „Kistelepülések Könyvtárainak szakmai
eszközfejlesztés, korszerűsítés” pályázathoz a szükséges könyvtári nyilvános
szolgáltató tér felújítását ( teljes külső felújítás, nyílászáró csere, belső festés )
2015-ben tervezi a könyvtár aljzatának cseréjét és ruhatár kialakítását.
A képviselő testület felhatalmazza Végh Rudolf polgármestert a pályázat
benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7/6 A teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása
Kovácsné Szabó Erika jegyző:
A 2011. évi CXCIX törvény a közszolgálat tisztségviselőkről 235. § -a alapján a
képviselőtestületnek meg kell állapítania a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselőire vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező célokat.
A TÉR elektronikus felületen a köztisztviselők 2015-évre vonatkozó egyéni
teljesítménykövetelményeinek a megállapítása és rögzítése a február 28-ai határidőre
megtörténtek.
A teljesítménykövetelmények alapját képező célok utólagos jóváhagyását kérem a
képviselőtestülettől,amit az előző években elfogadott alapelvek szerint állítottam össze, az
előterjesztésben foglaltak szerint.
Végh Rudolf polgármester:
Javasolom a jegyző asszony által elmondottak és az előterjesztés alapján a határozati javaslat
elfogadását.

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2015. (III. 26.) kt. határozata
Söréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati egyéni
teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I.21.) KIM rendelet 12. § (1)bekezdésében
foglaltakra figyelemmel a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek
szakmai munkája értékelése alapját képező 2015. évi célokat az alábbiak szerint
határozza meg:
Testület munkájának segítése:
1.) Közreműködés a Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napirendi
pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek megfelelő időben történő
előkészítésében, szakszerű, jogszabályoknak megfelelő célszerűségi és gazdaságossági
szempontokat is figyelembe vevő előterjesztésekkel a Képviselő-testületi döntés szakmai
megalapozásában.
2.) Közreműködés a bizottság működésének koordinálásában, működésükhöz szükséges
dokumentumok elkészítésében.
3.) A fejlesztési célok megvalósítását segítő pályázatok elkészítése, ezzel összhangban a
hivatali munka hatékony végzése
Képviselő-testület döntésinek végrehajtásában:
1.) Kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele.
2.) Közreműködés a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát követően a rendelet
egységes szerkezetbe foglalásában
3.) Az önkormányzati fejlesztési célkitűzések megvalósításának szakszerű előkészítése, azok
megvalósítására pályázatok előkészítése és benyújtása, vezetői kijelölés esetén a beruházások
megvalósításának koordinálása.
4.) Szakszerű tájékoztatás nyújtás a költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan.
5.) A község külső arculatának javítása.
Hatósági munka területén:
1.) Az államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség
biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása
2.) Az elektronikus közigazgatás alkalmazásának kiterjesztése a lakosság elektronikus és
egyéb tájékoztatása színvonalának emelése
3.) Ügyfélbarát, humánus és jogkövető köztisztviselői ügyintézés.
4.) A 2004.évi CXL. törvény (Ket.) hatálya alá tartozó és egyéb ügyek, gyors, jogszerű
intézése, különös tekintettel az eljárási határidők betartására

Gazdálkodással kapcsolatban:
1.) Az új számviteli szabályok zökkenőmentes bevezetése az önkormányzat és a Vértesalja
Önkormányzati Társulás intézményei könyvvitelében
2.) A jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség maradéktalan teljesítése
3.) Átmenetileg szabad pénzeszközök optimális idejű lekötése
4.) Aktív közreműködés a kintlévőségek csökkentésében, azonnali reagálás a halmozódás
megelőzése érdekében
Felelős: Végh Rudolf polgármester
Kovácsné Szabó Erika jegyző
Határidő: azonnal.

7/7 Képviselői vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos tájékoztatás
Forstner Éva képviselő, bizottság elnöke:
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy az Összeférhetetlenségi és a helyi önkormányzati
képviselők és polgármester vagyonnyilatkozatának vizsgálatával foglalkozó Bizottság 2015. március
25-én, délután 16 órakor ülést tartott. A Bizottság megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 tagja –
köztük az Önkormányzat polgármestere is – törvényi határidőn belül – 2015. január 31-ig - eleget tett
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy valamennyi képviselő és a polgármester a köztartozás
mentes adatbázisba történő bejelentkezési kötelezettségének határidőre eleget tett, az erről szóló
igazolást bemutatta.
Az önkormányzati képviselők és a polgármester összeférhetetlenségével kapcsolatos eljárás
lefolytatásának kezdeményezésére ezidáig nem került sor.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a tájékoztató elfogadására.

Végh Rudolf polgármester:
Kérem, hogy aki elfogadja elnök asszony tájékoztatóját, szavazzon!

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2015. (III. 26.) kt. határozata
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Összeférhetetlenségi és a helyi
önkormányzati képviselők és polgármester vagyonnyilatkozatának vizsgálatával
foglalkozó Bizottság elnökének a képviselők és a polgármester határidőhöz kötött
kötelezettségének teljesítésérő szóló beszámolót elfogadja

7/8. Egyéb képviselői bejelentések
Forstner Éva képviselő: Jó lenne, ha a honlapon a friss orvosi rendelés ideje jelenne meg.
Pálföldi Tamás képviselő: Én is azt szerettem volna, ha a főoldalon mindig a legfrissebb hír
legyen kint, a lakosság hatékony tájékoztatása miatt.
Végh Rudolf polgármester: nem gondolom, hogy a nyitó oldalt a legfrissebb híreknek kell
elfoglalni nyitó oldalon egy link legyen fenn ami egyből a friss hírekhez vezet..
Pálföldi Tamás képviselő: Az orvosi rendelés változása most legalulra került. Lehetne úgy
hogy frissítések, és az aktuális dátum látszódik, de lehet egy új ikon is a honlapra: hírek
névvel.
Forstner Éva képviselő: Falunap mikor lesz téma?
Végh Rudolf polgármester: Kerestem már a zenekarokat. Mihály napra tudna jönni a Tutti..
Májusban beszéljük meg majd a programot, hogy mi legyen a délelőtti, délutáni program,
zene, vacsorával kapcsolatos dolgokat.
Keszi Csaba képviselő: még tavaly megbeszéltük, hogy a csatorna garanciális javításokat
elvégzik. Játszótér társadalmi munkával kapcsolatban, a kisajtót meg kell javítani. Jelzem,
hogy a kisajtót mindig nyitva hagyják. Közmunkások csinálják meg a presszónál a
hirdetőtáblát. Buszvárók üvegei ki vannak törve. Virágládákat tegyük majd ki időben. Roneko
mikor fogja befejezni a focipályát? Kivágta és elgörbítette a csövet. Elszámolással hogy
állunk vele?
Végh Rudolf polgármester: Ez a pályázat a Sörédi SE-é , én mint kapcsolattartó veszek
benne részt, tájékoztatás képen a következőket tudom mondani:
Amit küldtél én továbbküldtem.
Keszi Csaba képviselő: Ha nem csinálta meg, nem fizetem ki, ez így működik. Nem tudom,
mit számláztak át. Előtte én kértelek téged, hogy mik lesznek a plusz munkák. Én számoljak
el vele?
Végh Rudolf polgármester: Ne te számolj el vele, te csak nézd meg a szakmai tartalmat
mond meg, hogy mit szeretnénk pl. milyen szekrényt. Egyébként kint voltál személyesen
egyeztettél, a vállalkozóval azért, hogy ne nekem keljen megmondani mit csináljon egy
villanyszerelő.
Keszi Csaba képviselő: Megcsinálta az összes többit? Dokumentáció, átkötés, korlát,
javítások? Én nem beszéltem meg vele ezeket. Gondolom te bejártad vele a területet. Bízom
benne, hogy meglesz az elszámolás. Volt fix 110 ezer forint az elosztóra.
Végh Rudolf polgármester. A vállalkozó arra vár, hogy mit kell csinálni, amit ide küldtél azt
továbbítottam. Úgy tudom a kért szekrényt le kell gyártatni.
Pálföldi Tamás képviselő: Van-e még valami, mire hívja még fel a figyelmet a
kapcsolattartó, hogy ne maradjon ki az elszámolásból semmi?

Keszi Csaba képviselő: Más téma: amikor temetés van, gond van a konténer elszállítással.
Kéne csinálni egy koszorú tárolót. Megvannak az új padok, el kellene helyezni őket. Elmaradt
még az ajtó festése. Önkormányzat előtti térkő: A felbontott rész lapátolják vissza. Kérjünk
árajánlatot a járda térkövezésre. Kisklubnál az ajtót fessük le. Tűzoltó szertár és kultúr
cserepek le vannak esve. Szolgálati lakás csúcsfal bádogozásra kérjünk ajánlatot
Pálföldi Tamás képviselő: Elkészült a kultúr tatarozása. Mi az oka, hogy csak az utcafronti
lábazat lett lefestve barnára? Van-e erre lehetőség, hogy lefessük?
Végh Rudolf polgármester: A testület úgy döntött, hogy ott nem kell lefesteni mert nem
lábazat, többet vitatkoztunk rajta. Már többször felvetettem, hogy érdemes lenne a régi típusú
gyümölcsfáinkat megmenteni, most találtam egy vállalkozót, aki ebben partner, nekünk a
lakosságon keresztül kellene megkeresni az értékes fákat. A kultúr és a járda közt 30-50 cm
széles föld csík van, érdemes lenne hagyományos tavasszal virágzó növényeket beültetni pl.
ibolya, nárcisz, tulipán.
Ha nincs egyéb kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom.

K.m.f.

Végh Rudolf
polgármester

Kovácsné Szabó Erika
jegyző

