8.

A helyi társadalmi szervezetek támogatási kérelmeinek
elbírálása

rendezvényeket
szervez.
Ekkora
összeggel
mégsem
támogatható a kérelme, mert év közben még más igény is
érkezhet hozzánk és a művelődési ház részére is tartalékolni
kell
az
elkülönített
összegből.
Javasolom,
hogy
az
önkormányzat meghatározott összeggel, 100 ezer forinttal,
mint szponzor támogassa a rendezvényt.

Képviselői vélemények:
Feigl József:

A képviselő-testület a költségvetési rendeletében a fenti célra
2 millió forintot különített el. A társadalmi szervezetek
többségének képviselőjével előzetesen már egyeztettem az
idei támogatás mértékéről és ennek figyelembe vételével
elkészítettem egy előzetes kalkulációt. A támogatás
felosztásánál az is fontos szempont, hogy az egyesületek
fenntartása nem teljes egészében az önkormányzat feladata.
Tavaly a támogatási keretet 400 ezer forinttal túlléptük, mert
a Hercegszántói Futball Club év közben alakult meg és az
indulási - működési költségeihez ennyivel járultunk hozzá. A
Bácska SZSE titkárával és a Lovas Egyesület vezetőjével
tudattam, hogy az önkormányzat az idei évtől már nem tudja
őket a tavalyi mértékben támogatni, annak összege
szándékaink szerint a 2007. évi támogatás szintjére fog
csökkenni.

Sztipanov Illés:

A kézilabda csapat támogatását kevésnek tartom. Az
egyesület hagyományokkal rendelkezik, több éves múlt áll
mögötte. Sok szép eredményt mutatott már föl. A futball
csapat még csak most indult be, jövője pillanatnyilag
bizonytalan. A két csapat támogatásának az arányát nem
tartom helyesnek.

Feigl József:

A képviselő-testületnek el kellett döntenie, hogy erre a célra
mekkora összeget használ fel. Ez 2 millió forint. Az egyes
támogatott
szervezeteknek,
pedig
a
támogatások
ismeretében azt kell eldönteniük, hogy ebből biztosítani
tudják-e a további működés feltételeit. Ha ez nem elég,
akkor kevesebb létszámmal vagy kevesebb csapatnevezéssel
működik tovább, vagy további szponzorokat keres. Az
önkormányzattól nem várható el, hogy az összes egyesületet
működtesse.

Hlavati Antal:

Ahhoz, hogy a foci csapat is fel tudjon mutatni valamit, őket
is támogatni kell, ez az összeg a működésüknek amúgy is
csak a minimális részét fedezi.

Milojev István:

A futball csapatban csak helybeli gyerekek, fiatalok
játszanak. Ez az összeg így is kevés a működéshez, a
kiadásokhoz, pl. a gyerekek utaztatásához a szülők is
hozzájárulnak. A támogatás egyébként egyik csapat
működését sem fedezi.

Reusz István:

A
társadalmi
szervezetek
támogatására
évek
óta
ugyanakkora összeget fordítunk, ugyanakkor a szervezetek
száma egyre nő. Talán a környéken sehol nincs ennyi civil
szervezet, mint nálunk.

A napirendhez más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Határozat:

•
1.

Társadalmi szervezet megnevezése

Határozat:

•
1.)

370

Hercegszántói Futball Club

600

Bácska Szabadidősport Egyesület

750

Bácska Lovas Egyesület

150

Ulti Club

20

Nyugdíjas Klub

50

Kertbarát Klub

20

Mozgáskorlátozottak Dél-Bács-Kiskun
Megyei
Egyesülete

10

Sokác Horvátok Országos Szervezete
Hercegszántó

20

Sporthorgász Egyesület Hercegszántó

20

9.

Az önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási terve

A szociális törvény módosításával és az „Út a munkához” program
bevezetésével a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek túlnyomó
többsége ezen túl rendelkezésre állási támogatásra lesz jogosult. Jelenleg
hatvan fő érintett a programban, őket az önkormányzatnak évente kilencven
munkanapig kell foglalkoztatnia. A finanszírozási feltételek miatt pedig
érdemesebb is minden rendelkezésre állási támogatásban részesülőt
foglalkoztatni, mint csak a támogatás összegét kifizetni. Az önkormányzatnak
törvényi kötelezettsége, hogy közfoglalkoztatási tervet készítsen, és azt a
Munkaügyi Központ és a helyi szociálpolitikai kerekasztal véleményét kikérve
április 15-éig elfogadja. A jóváhagyást követő 5 napon belül a közfoglalkoztatási
tervet meg kell küldeni a Magyar Államkincstárnak. Ha ez elmarad, a Kincstár a
közfoglalkoztatás
finanszírozásának
egy
részét
visszatartja.
A
közfoglalkoztatási tervből kiderül, hogy minden rendelkezésre állási
támogatásban részesülő személyt december 31-ig folyamatosan foglalkoztatni
kívánunk. A foglalkoztatás indítását április 15-től tervezzük, több turnusban
mindenkit behívunk.
2.)

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról és a szociális
alapszolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
Nevezés a „Bácska Vágta” rendezvényre

Feigl József:

A Kistérségi Társulás legutóbbi ülésén az a javaslat merült fel,
hogy a Nemzeti Vágta bajai kistérségi selejtezőjeként április
26-án, Baján szervezzenek egy ún. „Bácska Vágta”
rendezvényt. A versenyen a kistérség mind a húsz települése
képviseltetné magát, és az innen győztesként kikerülő lovas
indulna majd az országos versenyen. Ennek a nevezési díja 2,4
millió forint, amit a kistérség fizetne meg. Az előválogatáson
minden községnek legalább egy lovassal és egy lóval, egy
kettes fogattal, helyszíni főzéssel-kóstoltatással, továbbá
színpadi előadással kell indulnia. De szívesen vennék, ha egy
településen élő kézműves is részt venne a fesztiválon. A
képviselő-testületnek azt kellene eldöntenie, hogy a község
részt vegyen-e a versenyen, ott mivel mutatkozzon be, és hogy
mekkora összeget szánjon a rendezvényre.

Reusz István:

A rendezvény lényege maga az összefogás, ahol a kistérség
valamennyi települése megmutathatná magát, ezért nekünk
sem kellene kimaradnunk belőle.

Feigl József:

Fellépőként a helyi tánccsoportot javasolom benevezni. A lovas
futam nevezési díja, a főzés költsége, a tánccsoport szállítása,
plusz a résztvevők egyen pólója kb. 100 ezer forintba kerülne,
amit a művelődési ház előirányzatánál, kulturális programokra
elkülönített összegből fedeznénk.

Reusz István:

A lovas program megszervezését elvállalom.

Sztipanov Illés:

A főzés, a kézműves foglalkozás

és a tánccsoport részvételének megszervezését, pedig én vállalom.
Határozat:

2010

Képviselői hozzászólások:
Varga Gábor az előterjesztés szerinti kérelemmel fordult a
képviselő-testülethez. Szóban pedig Dr. Papp Lajos professzor
előadásának megrendezéséhez kért 35 ezer forint támogatást.
A költségvetésben kulturális programok támogatására 1 millió
157 ezer forint került elkülönítésre. Ennek a terhére nyújtható
támogatás az ilyen jellegű, menet közben érkező kérelmekhez.
A beadványban szereplő 300 ezer forintot – összehasonlítva a
falunapra elkülönített 500 ezer forinttal – túlzottnak találom.
Ennek ellenére értékelem a vállalkozó munkáját, jó színvonalú

saját

2009. április 9.

Jótékonysági gyermeknapi rendezvény támogatása

Feigl József:

szennyvízberuházás

Hercegszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP-7.1.2.0-2008-0287
pályázati
azonosító
számú,
„Nagybaracska,
Gara
és
Hercegszántó
települések
szennyvízcsatornázása
és
szennyvíztisztítása” című pályázat első fordulós költségeihez a
települést
illető
4.600.000
Ft
saját
forrás
összegét
költségvetéséből biztosítja.

Támogatás
összege
E Ft

„Veseli Santovcani" Nemzetiségi
Hagyományőrző Egyesület

Összesen:

2009.március 26. (rendkívüli testület-ülés)

KEOP
pályázattal
megvalósuló
forrásának biztosítása

3.)
A Képviselő-testület a 2009. évi működéshez támogatást nyújt a következő társadalmi
szervezeteknek

Hercegszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Varga Gábor vállalkozó kérelmének helyt ad, s a 2009. június
19-20-án megrendezésre kerülő, „Cartoon Netwoork Gyermekés Egészségnap” rendezvény lebonyolításához a szervezőnek az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.
(II.27.) számú rendeletének 3. mellékletében, Művelődési Ház
cím, Működési költségvetés előirányzat csoporton szereplő
előirányzat terhére -, 100.000 Ft támogatást biztosít.

•
1.

Hercegszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy benevez a 2009. április 26-án, Baján
megrendezett kistérségi „Bácska Vágta” rendezvényre. A
rendezvényre
az
önkormányzat
a
2009.
évi
költségvetéséről szóló 1/2009. (II.27.) számú rendeletének
3. mellékletében, Művelődési Ház cím, Működési költségvetés
előirányzat csoporton szereplő előirányzat terhére - 100.000
forintot biztosít.

2009.május 28.

Az önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló
rendelet elfogadása

A beterjesztett
javaslatok:
Török Jánosné:

rendelet-tervezettel

kapcsolatos

képviselői

hozzászólások,

A Pénzügyi Bizottság a mai ülésen az önkormányzat 2008.
évi költségvetése végrehajtásáról szóló előterjesztést és

Feigl József:

rendelet-tervezetet megtárgyalta és a képviselőtestületnek
elfogadásra ajánlja.
A zárszámadással kapcsolatban felhívom a figyelmet a
gépjárművek üzemeltetése előirányzaton jelentkező 300 ezer
forint megtakarításra, illetve a közvilágítási feladatoknál a
határbevezető szakasz világítása lekapcsolásából eredő
megtakarításra, ami közel 600 ezer forintot jelent. A
működési kiadáson a megtakarításokat tovább már nem
lehet növelni, sőt a Polgármesteri Hivatal szakfeladaton még
munkaerőhiány
is
keletkezett,
hiszen
a
közcélúak
irányításával megbízott köztisztviselő csak részmunkaidős.
A beterjesztett rendeletet-tervezetet a Képviselő-testület 8
igen szavazattal elfogad, s az önkormányzat 2008. évi
költségvetésének végrehajtásáról a 3/2009. V.29.) rendeletet
alkotja.

Rendelet:

célzottan a 25-60 éves korú nők kerültek behívásra, közülük is azok, akiknek
három évnél régebbi citológiai vizsgálati eredményük van. A behívólevelet
személyre szólóan kapták meg az érintettek, amelyben egyidejűleg mindenkit
tájékoztattak a helyben szűrés lehetőségéről is. Egyelőre csak a behívólevéllel
rendelkezők vehetnek részt a szűrésben, azonban a későbbiek folyamán
elképzelhető, hogy mások számára is biztosítják ezt a lehetőséget. A vizsgálati
eredmény hozzám érkezik vissza és szükség esetén az én feladatom a
szakorvoshoz való irányítás és a megfelelő tájékoztatás is. Hercegszántón
háromszáznegyven érintett van, közülük hatvanan már jelezték is felém a
részvételi szándékukat. A tervek szerint a program akkor lesz sikeres, ha a
behívottak 70 %-a megjelenik a vizsgálaton. Bízom benne, hogy a program
meghozza a várt eredményt és a továbbiakban is megmarad ez a lehetőség a
vidékiek számára.
Feigl József:

A program szélesebb körben való megismertetése érdekében
javasolom, hogy egy erről szóló tájékoztató kerüljön bele a
közeljövőben megjelenő faluújságba és a község honlapjára is.

2.

Hercegszántó Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratának
jóváhagyása

3.

A Bajai Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési
Tanácsadó alapító okiratának jóváhagyása

3.

Hercegszántó Község Önkormányzatának Közbeszerzési
szabályzata

4.

A Bajai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosítása

5.

4.

Önkormányzati társulás Nagybaracska, Gara és Hercegszántó
községek csatornahálózat és szennyvíztisztító telepeik kiépítésére

A
Bajai
Kistérségi
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás létrehozása, intézményalapítás,
együttműködési megállapodás

6.

A Dózsa György és Rákóczi Ferenc utcai belterületi útfejlesztés
megvalósítása

Feigl József:

Barta Lajos:

5.

A csatornahálózat és szennyvíztisztító-telepeik kiépítésére
benyújtott pályázathoz hiánypótlásként csatolni kellett az
előterjesztés szerinti társulási megállapodást. Információim
szerint a pályázat az első fordulón túljutott az eredmény
kihirdetése pedig a jövő hónap végén várható.
Ez a társulási megállapodás a 2007-ben, az akkor még öt
település
által
Nagybaracskán
elfogadott
társulási
megállapodás helyébe lép. Az a társulás abban a formában
ugyanis nem pályázhatott. A most három község által
alkotott társulás társulási megállapodása már minden
szempontból megfelel az előírásoknak, az aláírást követően
megkezdődhet a megvalósíthatósági terv készítése.

A Kolping Alapszolgáltatási Központ és Támogató Szolgálat
kérelme

Feigl József:

A Kolping Alapszolgáltatási Központ és Támogató Szolgálat
azzal a kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy
járuljon hozzá a gázszolgáltatás bevezetéséhez a szolgálat
önkormányzattól bérelt épületébe, és lehetőségéhez mérten
a gázfűtés kiépítését anyagilag is támogassa. / Idősek
klubja/

Török Jánosné:

A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy a képviselő-testület 200
ezer forinttal támogassa a kérelmet.

Határozat:

Hercegszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tulajdonosi
hozzájárulását
adja,
hogy
a
Kolping
Alapszolgáltatási Központ és Támogató Szolgálat az
önkormányzattól bérelt Hercegszántó, Dózsa Gy. u. 1/A.
szám alatti ingatlanba saját költségén a gázszolgáltatást
bevezesse, és a gázfűtést kiépítse.
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a gázszolgáltatás
bevezetéséhez és a gázfűtés kiépítéséhez 200.000 forinttal
hozzájárul.

6.
7.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
ellátási szerződés
Pályázat benyújtása a Polgármesteri
cseréjére

Feigl József:

működtetésére
Hivatal

•

A Dózsa György és Rákóczi Ferenc utcai belterületi útfejlesztés
megvalósítására
benyújtott
pályázatunkat
a
pályázat
befogadója jóváhagyta. A tervezési költségeket viszont
módosították, ezért ehhez kapcsolódóan a képviselő-testületnek
egy olyan tartalmú határozatot kell hoznia, amelyben vállalja az
önrész összegének költségvetésben való biztosítását

Határozat:

Hercegszántó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
úgy határoz, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv DélAlföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott
„Hercegszántó község belterületén a Dózsa György és Rákóczi
Ferenc utcák felújítása” című, DAOP-3.1.1/B-08-2008-0004 jelű
pályázattal elnyert 49.729.937 Ft összegű támogatással
fejlesztési célkitűzéseit megvalósítja.

Aktualitások:
•

Kihasználva a téli időszakot, műhelydolgozóink kiváló
minőségű, stabil színpadot gyártottak le. A színpad mérete
6X5 m-es, 1"-os fenyőpalló borítással. Az Önkormányzat eddig
alkalmanként 30-40 ezer Ft-ért bérelt színpadot, így szállítással
együtt 50-60 ezer Ft-ba került ez. Az elkészült színpadot mi is
bérbe kívánjuk adni, hogy mihamarabb megtérüljön a 400 ezer
Ft, ami a bekerülési költséget jelentette.

•

Befejeződött az egykori szeméttelep rekultiválása, így válhat
az adott terület termőterületté. Hatalmas pénzt /35-40 millió
Ft/költöttek a terület rekultiválására, de így sem lesz megoldott
a településen keletkező és újra hasznosítható építési törmelék
elhelyezése. Optimális megoldás talán az lehetne, ha
kialakításra
kerülne
egy
150-200
m2-es
betonozott
törmeléktároló, ahol gyűjteni, ledarálni és útalapba vagy földes
utakra lehetne felhasználni az egyébként ilyen szempontból
értékes törmeléket.

•

Elvégeztük a községi temető /"Temető utcai" részén/ szabad
területének gyökértelenítését, dombok megszüntetését. A
területet tárcsáztattuk és hengereltettük, a feljáró részen
kiegyenlítettük a talajt, így szeretnénk könnyebbé tenni
időseink részére a közlekedést. Idei évben tervezzük a
ravatalozó és az előtető alatti rész mettlachival történő
burkolását. Az új temető részen a járdaépítéssel végeztünk
bekerülési költsége 500.000 Ft volt. A talajmunkák miatt, esős
időben egy ideig nehezebb lesz a közlekedés, de a füvesedés
után egy szép egyenletes, jól nyírható és karbantartható
területet kapunk.

kötött

nyílászáróinak

A határozati javaslat szerinti pályázat benyújtását tervezzük a
polgármesteri hivatal nyílászáróinak cseréjére. A pályázat az
épület összes nyílászárójának cseréjét és a hozzá kapcsolódó
kőműves munkákat is magába foglalja, melynek összköltsége
3.790 ezer forint, a szükséges önerő pedig 1.326 ezer forint. A
választás azért esett a polgármesteri hivatalra, mert az épület
állaga folyamatosan romlik, évek óta szinte semmit nem
fordítottunk az állagmegóvásra, ezért a terveink szerint
fokozatosan megkezdjük a felújítást. Kérem, hogy a képviselőtestület támogassa a pályázat benyújtását.
Hercegszántó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
úgy határoz, hogy a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
által meghirdetett DAOP CÉDE pályázatra az önkormányzat
fejlesztési feladatainak támogatása érdekében pályázatot nyújt
be.

Határozat:
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•

Az új játszóterek szerkezeti elemein az utolsó simítási
munkákat végezzük a végleges festés előtt. Kellékek (hinta,
mászó fal, kötél, csúszda) felszerelését a biztonsági minősítést
megelőzően szeretnénk megtenni, de mindenképpen a falunap
előtti időszakban. Ez után már "csak" megóvni kellene. Az egyik
játszótér helyét a focipálya mellett, a másik játszótér helyét az
iskola melletti (volt Zsuzsity ház) ligetes részen jelölte ki a
képviselő-testület.

•

Megalakult községünkben a polgárőrség.
kívánják biztonságosabbá tenni településünket.

•

A riasztó berendezések felszerelése folyamatban van. Idős
egyedülállóknak anyagilag is hozzájárultunk a beszerzéshez.
„Próbák” során bebizonyosodott, hogy rendőreink, riasztást
követően perceken belül megjelentek. Köszönet a gyors, pontos
munkáért.

•

Az elkészült központi főtéren levő területeket, virágokkal,
örökzöldekkel ültettük, telepítettük be, így szeretnénk
vonzóbbá, szebbé tenni.
Ünnepi átadásra, felszentelésre a falunap keretében július
25-én 14.30-kor kerül sor. Az átadáson jelen lesznek,
Bányai Gábor a megyei közgyűlés elnöke, valamint
Dr. Balogh László a Délalföldi Regionális Fejlesztési Tanács
volt elnöke.

1.
Tájékoztató az oktatás helyzetéről, a tanév tapasztalatairól
(Lásd: A részletes tájékoztatót)
2.

Tájékoztató a méhnyakrák-szűrésről

Rezákné Papp Éva (védőnő)
A méhnyakrák-szűrő programot falusi védőnők számára az Országos Onkológiai
Intézet és az ÁNTSZ közösen hirdette meg még a tavalyi év folyamán. A
jelentkezés feltétele csak annyi volt, hogy a nőgyógyászati vizsgálóban legyen
vizsgálóasztal, és biztosított legyen a megfelelő informatikai háttér.
A
programba országosan száztíz védőnő került be, Bács-Kiskun Megyében hárman
vagyunk. A képzés elméleti és gyakorlati részből állt. A jogosultságunk arra
vonatkozik, hogy a méhnyakrák-szűréssel kapcsolatos kenet vételt elvégezzük.
A szűrés fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, itt is a legfontosabb cél a
rákmegelőző állapot felismerése. A programba az országos adatbázis alapján,
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