Jegyzőkönyv
Készült a Szemely Község Onkormányzat Képviselő_testületének
2013.11.2t napján tartott testületi üléséről

Az ülés helye:
Jelen

vannak:

Polgármesteri Hivatal Szemely

Árpád
DaniZoltán
Törökné Gáll Éva
Csonka Edina
Szőke Csaba
Fenyvesi

Szauer

Timea

Fenwesi Árpád polgármester: Köszöntötte

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselo

jegyző

az ülésen megjelenteket és megállapított' hogy

képviselő-testület 5 tagiából 5 fo megjelent ezért az ülés határozatképes.
Ismertette a napirendi pontokat, melyeket a képviselő-testület egyhangúlag
határozott meg.

a

az alábbiak szerint

NAPIREND
1.) Szociális tűzifa igénylése
Ea: Fenyvesi Arpád polgármester
2.) Mecsek_Dráva Önkormányzati társulás társulási megállapodás módosítása
Ea: Szauer Timea jegyző
3.) 2014. évi belső ellenőrzési ütemterv
Ea: Szauer Timea jegyző
4.) HBG_IMPEX Kft díjhátralék behajtása
Ea: Szauer Timea jegyző
5.) Szociális rendelet felülvizsgálata
Ea: Szauer Timea jegyző
6.) Bursa HungarÍca 2014.
Ea: Szauer Timea jegyző
7.) Egyebek
a.) Kozármisleny megkeresése
b.) Szentkútpusztai út - 0199 hrsz
c.) Patkányméreg vásárlása
d.) Nyugdíjasok részéretámogatás
e.) Gyerekek részérekarácsonyi csomag osztása
f.) Tájékoztatás kérésea költségtérítésselkapcsolatban
g.) Bekötő út felújítása

I.

Napirendi pont

Fenwesi Arpád polgármester: tát1ékoztatta a testületet, hogy a legutóbbi testületi ülésen a
57l20l3. (X.04.) BM rendelet alapján szociális tiizifát igénylelt az önkormányzat.Ismertette atúzifa

kiosztásának lehetoségé és kérte a testület döntését a kiosztás szabályainak elfogadásáról.

A képviselő-testület targyalt

és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) megalkotta

a:

Szemely Község Önkormányzat Képviselő_testületének
1ll2013. (xI.21.) rendeletét
a szociális t(lziÍa kiosztásáról

II.

Napirendi pont
Szauer Timea iegvző: ismertette az előterjesztésnek megfelelően a Mecsek-Dráva Önkormányzati
társulás Társulási megállapodásának módosítását, kérte a testület döntését erre vonatkozőan.

A képviselő-testíilet tárgyalt

és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az aláhbi döntést hozta;

137t2013. (Xr.21.\

A

Önkormányzati Társulás társulási Megállapodását

j

a Mecsek-Dráva
előterjesztésnek megfelelő tartalommal

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy

óv áh agyj a, fe|hata|rnazza a p ol gárme st ert a m

eg

ál l ap o

az

dás al áir ás

át a.

Határidő: értelemszerű.
Felelős: Fenyvesi Arpád polgármester

III.

Napirendi pont
Szauer Timea iegvző: ismertette a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás megkereséséta 2013.
évi belső ellenőrzéssel kapcsolatban és javasolta a jövő évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadását
A képviselő-testület tárgya|t és (5 igen

0 nem szavazati aránnyal) az alábbi döntést hozta;

138/2013. (Xr.21.)

A

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2OI4. évi belső
ellenőrzési ütemtervét és az ellenőrzés keretében a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás belső
ellenőrzésétól _ az önkormányzatra kiterjedően _ az alábbi területek vizsgálatátkéi:
Készpénzkezelésrendjének ellenőrzése; fokönyvi konyvelés és az analítikus nyilvántartásokkal
kapcsolatos egyezőség; céljelleggel nyújtott támogatások szabályszerűsége.
Határidő : értelemszerű.
Felelős: Fenyvesi Árpád polgármester

IV. Napirendi pont
Szauer Timea iegvző: tájékoztatta a testületet a HGB-IMPEX Kft.tartozásáról. Elmondta,hogy az
ngyintéző felvette a kapcsolatot Dr. Simon Ildikó ügyvéddel, aki korábban már intézett az
önkormányzatnak behajtást. A felszólításra 15.000,- Ft, a végrehajtónak való átadásra 20.000,- Ft
költséget számolna fel. Kérte a teshilet döntését az ügyvédnő felhatalmazására.
A képviselő-testület

tárgya|t és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi döntést hozta:

139t2013. (Xt.21.\

A

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy A HBG-IMPEX Kft
tartozásával kapcsolatos behajtással teljes körűen felhatalmazza Dr. Simon Ildikó ügyvédet. Az

ügyvédi munkadíj kifizetésétkülön döntések nélkül engedélyezi és felhatalmazza a polgármestert a
m egh atalm azás aláir ására, val amint a munkadíj ak ki fiz etésére.

Határidő: értelemszení.
Felelős: Fenyvesi Arpád polgármester

V. Napirendí pont
Szauer Timea iegvző: Az

oGY

2013. május 27-i ülésnapján fogadta el a 2013. évi LXXV.
törvényt, amely többek között módosította a szociáIis igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvényt (továbbiakban: Szt.) valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásről szóló 1997. évi XXX. törvényt (továbbiakban: Gyvt)
A módosítás 2013. június 15-től hatályos és a legfontosabb rendelkezése az önkormányzatokra
nézve, hogy a települési önkormányzatok legkésőbb 2013. december 31-ig kell megalkotnia az
önkormányzati segély megáI|apitásának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét.
Az átmeneti segély, temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásra kerül
és egy ún. önkormányzati segély ellátás kerül kialakításra, amely 2014. január 1-tő1 kerül
bevezetésre.

Az

önkormányzati segélyre való jogosultságot

a

kérelmező lakcíme szerinti települési

önkormányzat képviselo-testtilete állapitja meg aZ Szt., illetve az illetékes települési önkormányzat

rend eletéb en m e ghatározott feltététel ek a|apj án.

Az Szt.

felhatalmazása alapján megalkotott önkormányzati rendeletben megltatározott jogosultsági
feltételek alapjan a döntést
- a teleptilési önkormányzatképviselő-testülete hozza meg,

-

vagy átruházhatő az önkormányzat bizottságára, vagy apolgármesterre.

Az

Szt. módosítása rendelkezik arról is, hogy az önkormányzati segély esetén az ellátás
megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az

önkormányzat helyi rendeletében úgy kell szabályozni,hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének I30 %-ánáL
A módosítás másik fontos eleme, az elbíráláts időtartamának meghatározása. Az önkormányzati
segély iránti kérelemrol a kérelem beérkezésétvagy a hivatalból indult eljárás megindítását követő
15 napon belül kell dönteni. Ez a döntéshozatal szempontjáből azt jelenti' hogy a képviselőtestület vagy rendkívüli ülést tart aZ önkormányzati segélyek elbírálása érdekében,vagy
felhatalmazza a polgármestert, vagy szociális bizottságot hoz létre, hogy a két ülés közötti
időszakban ő maga hozza meg a döntést a beérkezett segélyek ügyében.
Az önkormányzati segélyezési eljárás a továbbiakban is elsősorban kérelemre indul' de azt nemcsak
az igyféI, hanem nevelési-oktatási intézmény,gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel
fo gl alko z ó intézm ény i s kez dem é ny ezheti hi vatalb ó l.
Méltányossági önkormányzati segély
A rendkívüli, méltányosságból adható önkormányzati segélynél a korábbi rendelkezéssel
ellentétben konkrétan megÍ'ntározásra kerülne az egy fore jutó jövedelem összege, amely magasabb
lenne az önkormányzati segélynélfigyelembe vehető egy fore jutó összegnél. Emellett pontosan
meghatározásra kerülnek a méltányosságból megállapítható esetek, pl. elemi kár esetén, va1y
gy ő gykezeltetés és e gysz eri gy ő gy ászati segédeszk oz v ásárlása es etén stb.

Az

<jnkormányzati segély esetében a képviselo-testületek mérlegelési jogkörébe tartozjk annak
szabályozása, hogy milyen feltételekkel nyujthatók az ellátások, és hogy azok biztosítására mekkora
összeget terveznek a rendelkezésükre ál1ó kereten belül.
Fentiek alapján kérte a testület döntését.

A.)
A képviselő-testiilet tátrgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) megalkotta

a:

Szemely Község Onkormányzat Képviselő_testületének
t2l2013. (xII.31.) rendeletét
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
B.)
A képviselő-testület tárgya|t és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi döntést hozta:
140/2013. (Xr.21.\

A

Szemelyi Önkormányzat Képviselo-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzati segélyek
elbirálására Szociális Bizottságot hozlréfte, melynek tagiai: Csonka Edina, Törökné Gáll Éva,Szőke
C s ab a. Rés z l et es e f eladatát az ö nkorm á ny z at S ZMSZ - e tartalmazza.
Határidő : értelemszerű.
Felelős: Fenyvesi Árpád polgármester

vI.

NapirendÍ pont
Szauer Timea iegYző: tájékoztatta a testületet, hogy a Bursa Hungarica felhívás keretében 4 fő
nffitotta be pályázatát, ezek közül mindegyik érvényesés megfelel a pályázati kiírásnak.
Megvizsgálva a pályáuők jövedelmi helyzetét, javasolja, hogy az Emberi Erőforrás
Támogatáskeze|ó pályázati kiírásában lévő feltételek mellett a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 400oÁ-a legyen a jövedelmi határ a szociális rászorultságnak' majd ezt követően
j

avasolta a tátmo gatás megállapítását.

A.)

A képviselő-testület tárgyalt

(5

igen 0 nem

szavazati aránnyal) az alábbihatátrozatothozta:

r41t2013. (Xr.2t.\

A Szemell

Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő pálryázati kiírásában lévő feltételek mellett a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 400oÁ-a a jövedelmihatár a szociális rászorultságnak a Bursa Hungarica pályázati

rendszerben.

Határidő : értelemszenÍ.
Felelős: Fenyvesi Árpád polgármester
B.)

A képviselőtestület tárgyalt (4 igen
142 / 20t3. (XI.21.\ határ

ozat

1

tartózkodás szavazati aránnyal) az a|ábbihatározatothozta:

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bursa Hungarica ,,A'' típusú

ösztöndíj pályázati rendszer keretében a20|312014 tanév II. félévében'valamint a201412015. tanév
I. félévében(10 hónapon keresztül) 5.000,- Ft/hó támogatásban részesítiMelegh Henriettet, Kumli
Norbert Józsefet' Buják Alexandrát, Dani Zoltánt

Határidő: értelemszerű

Felelős:

FenyvesiÁrpádpolgármester

VII. Napirendi pont
A.) Kozármisleny megkeresése
Szauer Timea iegvző: ismertette Kozármisleny Város Önkormányzaténak 5IO4I20I3 számí
megkeresését, miszerint megállapításra került' hogy a 4l20l1. (III.23.) TT sz. határozatban foglalt a korábbi közoktatási intézményitársulás _ társulási hozzájárulás megfizetésének határideje 2013.
március végénlejárt. A könyvelésből 20l l ' évre vonatkozóan 807.858,- Ft hátralék jelentkezik.

A képviselo-testület tárgyalt

(5

igen 0 nem szavazati aránnyal) az aléhbihatározatothozta;

(XLzt.\
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kozármisleny Város

143/2013.

A

Önkormányzatának 51O4l2O13 számű megkereséséről döntését elnapolja, részletes kimutatást kér a
tartozásről, melynek megkérésérefelkéri a Hivatal pénzügyi előadóját.

Határidő: értelemszerű.
Felelős: Fenyvesi Arpád polgármester
B,) Szentkútpusztai út _ 0199 hrsz

A Szemely 0199 hrsz-ú úton van egy járda - amely hivatalosan nem
járda -, melyen keresztül traktorok mennek. Borzaszto állapotban van, kellene vele valamit tenni,
amíg nem történik nagyobb baleset. Erre szeretnék valami megoldást, mert a közmunkás minden
nap letakarítja, de minden órában nem lehet ott. Hétvégénnem történik semmi, sokan haszná|ják a
napi közlekedésre.
Csonka Edina képviselő:

Fenwesi Árpád polgármester: információja szerint még az év elején a Pécsi Mezőgazdasági Zrt
lemondott az önkormányzat tészéreaz ingatlan kezelési jogáról, iey aZ önkormányzat
helyreállíttathatja az utat' Aki átjár traktorral ezen az úton, a felszólítást követően letakaritotta az
érintett utszakaszt. Abaj az, hogy mindkét oldalról domb van, ha az nincs feltcilwe' minden esőzés
után úgy fog kinézni azűt, ahogy most. Mindenképpen javasolta valamilyen megoldás megtalálását.
Dani Zoltán alpolgármester: 20-25 méteres szakaszró| van sző, amit meg kellene oldani. Javaslata
a|apján 30 cm-t ki kell szedni azttből és fel kell tölteni valamilyen zűza|ékkal.

A képviselő-testület

tárgya|t (5

igen 0 nem

szavazati aránnyal) azalábbihatározatothozta:

144t2013. (XI.21.1

A Szemelyi ÖnkormányzatKépviselo-testiilete úgy hatánozott, hogy

kezdem ényezi a Szemely 0199
hrsz-ú út helyreállitását, felhatalmazza apolgátrmestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő : értelemszeni.
Felelős: Fenyvesi Árpád polgármester

C.) Patkdnyméreg vásárldsa

Csonka Edina képvíselő: kérte patkánynréreg megvásárlását a rágcsálók írtására a rászorulók
részére.

A képviselő-testület tárgyalt

(5

igen 0 nem

szavazati aránnyal) az alábbihatátrozatotltozta:

t4s/2013. (Xr.21.\
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy patkánynérget vásárol és
szétosztja a rászorulók között.

Határidő : értelemszení.
Felelős: Fenyvesi Arpád polgármester

D.) Nyugdíjasok részéretómogatds
Törtikné Gáll Eva kéoviselő: javasolja az idei évben a nyugdíjasok támogatását, melyre 5'000'- Ft
összegetjavasolt és kérte a testtilet hozzájárulását.

A képviselo-testület tárgyalt (5 igen 0 nem szavazatiaránnya|) azalábbihatározatothozta;
146/2013. (Xr.21.\

A

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,

2013. évben

támogatást nyújt a szemelyi nyugdíjasok részére.
A kifizetés napJa mind Szemelyben, mind Szentkútpusztán: 2013.l2.I2. (csütörtök)
óra között, illetve pótfizetés: 2013.I2.l6.(hétfo) 13.00 * 15.00 óra között.

5.000,- Ftlfő
13.00

-

15.00

A

támogatás átvételekor nyugdíjas törzsszám igazolásáről szóló okmány, lakcímkártya, továbbá _
amennyiben nem az éintett veszi át _ meghata|mazás szükséges. A megadott határidők be nem
tartása jogveszto.

HatárÍdő : értelemszeni.
Felelős: Fenyvesi Árpád polgármester

E,) Gyerekek részérekarócsonyi csomag osztása
Törökné Gáil Éva képviselő: javasolja az id,ei évben a gyermekek részérekarácsonyi csomag

kiosztását, melyre 1.500,- Ft/csomag összeget javasolt és kérte a testület hozzájÍm'lását.

A képviselő-testület tárgyalt (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbihatározatothozta:
147/2013.

(Xt.zt.l

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 20 l3. évb en
összegben a 15 év alatti gyermeke részére karácsonyi csomagot állít össze.

A

1.5 0 0

,- Ftlfő

Határidő : értelemszení'
Felelős: Fenyvesi Arpád polgármester

F.) Tójékoztatds kérésea költségtérítésselkapcsolatban
Dani Zoltán alpolgármester: elmondta, hogy augusztusban a testület eltörölte a költségátalánfi
azzal a szándékkal, hogy csökkenjen aZ útiköltséggel kapcsolatos költség. Ezzel szemben nem
mérhető óriási eltérés.Az elmúlt két hónap elszámolásából kiindulva - véleménye szerint - vannak

olyan utak elszámolva, amelyek szétmáta nem teszik indokolttá a tényleges elszámolást. Szeretne
tájékoztatást kérni az utak fontosságáról, illetve kéri, hogy a jövőben követhetőbb és átláthatóbb
elszámolást nyújtson be a polgármester úr.

Fenwesi Árpád polgármester: úgy véli, hogy a polgármesteri tisztség betöltése felbatalmazza

arra, hogy eldöntse, mikor, milyen utakat tesz meg a község ügyeinek elintézéséhez.Yan,hogy egy
nap többször el kell indulnia Szemelyből' mert az egyik program délelőtt yan, a másik délután vagy

este. Ezze| az e|számolási móddal az ó munkája csak bonyolítva lett. Valóban közel hasonló
költségvetési tételt jelent, mint a korábbi átalány kifizetése. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat
költségvetése elbírja az átalány kifizetését,ezért kérte november l-jétől a költségátalányának
eredeti állapotának való visszaállitását. A naptárába jegyzete|i az utjait, az űíronalat ő határozza
meg' nem szükséges a testület hozzájarulása minden egyes űthoz.
Dani Zoltán alpolgármester: köszöni

szépen, nem fogadja el a tájékoztatást.

Fenwesi Árpád polgármester: nem érti az alpolgármester által felvetett bizalmatlanság okát, de
ezt a jövőben elkerülendően kéri a testület döntését arra vonatkozőan, hogy ismételten szayazza

meg számára a költségáta|ányt, tekintettel arra, hogy összegszerűen nincs meghatározó összegszerű
különbség.

A képviselő-testület tárgyalt (3 igen
hozta:

l

nem 1 tartózkodás szavazati aránnyal) az aláhbihatározatot

148/2013. (xI.2.1.)

A

Szemelyi onkormányzat Képviselő_testülete úgy határozott, hogy 2013.1 1.0l. napjától
ismételten költségátalányként bruttó 40.500,- Ft összeget állapít meg _ tekintettel az elszámolás
egyszenísítéséreés arra, hogy a tételes elszámolás nem mutat összegszerűen kirívó eltérést.

Határidő : értelemszerű.
Felelős: Fenyvesi Arpád polgármester
G.) Bekötő út felújítása
Dani Zoltán alpolgármester: tájékoztatta a testületet' hogy a bekoto úttal kapcsolatban volt egy

helyszíni bejárás, mivel a Magyar Közút Nonprofit Zrthivatalosan is hozzájáru|t az űt felűjitáséútoz.
A probléma' hogy a Zrt kelúészedte az utat és jelenleg azt a felét fogiák felújítani,amivel kevesebb
probléma van. Elmondásuk szerint megnézték a két útszakaszt és ok úgy vélték,hogy a belterületi
részen nagyobb szükség van a felújításra. Ez ellen az önkormányzat nem tud semmit tenni. Már úgy
jöttek ide, hogy az engedélyezés aláirása nem történt még meg a bejárásig, minden más
háttérmunka elkészült már. A tegnapi nap folyamán sikerült az igazgatő urat elérnie a Dr. Hoppál
Péter úr titkárnőjének, akinek azt a tájékoztatást adta, hogy nem tudja módosítani a munkálatokat,
tekintettel arra, hogy EU-s pályázati forrás van tá, de tett egy ígéretetarra, hogy december elején
lefolytatnak egy újabb bejárást és ha ők is indokoltnak ládák, akkor a külső részt is felújítják a jövő
év elején.

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban további hozzászólás' észrevételnem hangzott el

polgármester megköszönte

a részvételtés az ülést bezárta.

Fenyvesi Arpád
Polgármester

Szauer Tímea
jegyzó

a

