JEGYZOKONYV
Készült Szemelyi Önkormányzat Képviselő_testületének
2013.02.12. napján tartoff testületi üléséről

Az ülés helye:
Jelen

vannak:

Polgármesteri Hivatal Szemely

Fenyvesi

Árpád
DanlZoltán
Csonka Edina
Törökné Gáll Éva

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Szauer Tímea
oláhné Nagy Katinka

jegyzó
pénzügyi előadó

Fenwesi Árpád polgármester: Köszöntötte

az ülésen megjelenteket és megállapította' hogy az
ülés határozatképes mivel a képviselő-testület 5 tagiából4 képviselő megjelent.
Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a képviselő_testület egyhangúlag az aléhbiak szerint
határozott meg.

NAPIREND
1.) Közös Hivatal 20t3. évi költségvetési tervezete

Ea: Sági Valéria pénzügyi előadó
2.) 2013. évi átmeneti gazdálkodás
Ea: Sági Valéria pénzügyi előadó
3.) Lz önkormányzat2013. évi költségvetés tervezete
Ea: Sági Valéria pénzügyi előadó
4.) EgerágÖnkormányzatánakköznevelési szerződés megkötésének kezdeményezése
Ea: Fenyvesi Arpád polgármester
5.) Medicopter Alapítvány támogatás iránti kérelme
Ea: Fenyvesi Arpád polgármester
6.) Falugondnoki szolgálat 2012. évi beszámolója
Ea: Mátyás Gyuláné falugondnok
7.) Szociális rendelet módosítása
Ea: Fenyvesi Árpád polgármester
8.) Egyebek
A.) DRv megkeresése
B.) Bekötő út
C.) KocsmapáIryázat
D.) Spán Róbert kérelme
E.) Köztisztasági rendelet módosítása
F.) Dél_Kom Kft levele behajthatatlan tartozásokról

I. Napirendi pont
Napirendi pont
Sáei Valéria nénzügYi előadó: ismertette az előterjesztésnek megfelelően a Pécsudvard, Ata'
Birján, Lothárd, Szemely, Szőkéd Önkormányzatok Körje.gyzőségének 2012. évi koltségvetési
beszámoló adatait, továbbá a Pécsudvardi Közös onkormányzati Hivatal 2013. évi
I.

költs égvetés ének terv ezetét, kérte annak jőv éhagy áséú.

A.) 2012 .évíbeszámoló
A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az aláhbihatározatothozta:
5/2013.

(II'l3.) határozat

Szemelyi ÖnkormányzatKépviselő-testülete a Pécsudvard, Áta, Bi4án, Lothárd, Szemely, szőkéd
Önkormányzatok Körjegyzőségének 2012' évi beszámolóját aZ előterjesztésnek megfelelően

jóváhagyja

Határidő: értelemszení

Felelős:

FenyvesiÁrpádpolgármester

B.) Költségvetés tervezet
A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbihatározatothozta:
13. (II,r|I.| határ ozat
Szemelyi onkormányzat Képviselő-testülete a Pécsudvardi Közös

6 / 20

évi költségvetését az előterj esztésnek megfelelően

j

Önkormányzati Hivata| 2OI3.

óváhagyj a.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Fenyvesi Arpád polgármester

n. Napirendi pont
Sáei Valéria pénzügvi előadó : Beszámolt a képviselő-testületnek a költségvetés elfogadásáig
teljesült bevételekről illetve kiadásokról.
Bevétel:
Nettó finanszírozás

Ezer Ft-ban

Bérletidíj

1261
68

Bevétel összesen:

3302

Átvett p'eszköz

1973

Kiadás
Bér

883

Dologi

1331

P.e.Átadás
Segély

Kiadás összesen:

170
661

3045

A képviselő-testület tárgyalt

és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az a|ábbihatározatothozta:

$I.!3.\ határozat
Szemelyi onkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat átmeneti gazdá|kodásról szóló

7 12013

beszámolót jóváhagyja.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Fenyvesi Arpád polgármester

III.

Napirendi pont
Sáei Valéria pénzügvi előadó: ismertette az előterjesztésnek megfelelően az önkormányzat

2013.

évi költségvetésének terv ezetét, kérte annak j óváhagyását.

Fenwesi Árpád polgármester: mielőtt az önkorm ányzat költségveté sét szayazásra bocsátotta,

ismertette a Szemelyi Polgárőr Egyesület 2012. évi munkáj áről szőló beszámolót, illetve kérelmét
az idei év támogatásával kapcsolatban.

A képviselő-testtilet tárgyalt és (4 igen

0 nem szavazati aránnyal) az alábbihatározatothozta:

8/20L3 (II.13.) határozat
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szemelyi Polgárőr Egyesület 2012. évi munkájáról
szóló beszámolót elfogadja, az idei évben is támogatni kívánja munkájukat.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Fenyvesi Árpád polgármester

További kérdés,hozzásző|ás nem hangzott el, a képviselő-testület (4
aránnyal ) megalkotta a;

igen 0 nem

szavazati

Szemely Község onkormányzat Képviselő-testületének
212013. (III.01.) számú rendeletét
az iinkormányzat 2013, évi költségvetéséről

IV.

Napirendi pont
Fenwesi Árpád polgármester: ismertette az Egerági Körjegyzőség Körjegyzőjének I|-612013.
számű levelét, mely a köznevelési szerződés megkcitésének kezdeményezésérólszól és kérte a
testülettől a napirendi pont megvitatását'

A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbihatározatothozta:
9

120|3 (II.12.\

határozat

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete azEgerági Körjegyzőség Körjegyzőjétől kapott 11612013. számú megkeresését a köznevelési szerződés megkötésének kezdeményezéséről tudomásul
vette, dönté sét fe l sőbb j o g szabályi utasításoki g fel fiig ge szti.

Határidő: értelemszerű

Felelős:

FenyvesiÁrpádpolgármester

v. NapirendÍ pont
Fenvvesi Arpád polgármester: ismertette a Medicopter Alapítvány támogatás iránti kérelmétés
kérte a testület döntését a napirendi ponttal kapcsolatban.

A képviselő-testület tárgya|t és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbihatározatothozta:
10 120|3

$I.l2.\ határ ozat

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány részére 20.000,- Ft összegű
támogatást állapit meg. .

Határidő: értelemszerű

Felelős:

FenyvesiÁrpádpolgármester

VI.

Napirendi pont
Mátvás Gvuláné falueondnok: ismertette a 2012. évi munkájéről szólő beszámolót és kérte a
testiil et j óv áhagy ását.

A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen

0 nem szavazati aránnyal) az

a|ábbihatirozatothozta:

1l /20t3 (IL12.\ határ ozat
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátyás Gyuláné falugondnok2012. évi munkájáról
szóló beszámolój át j óváhagyj a.

Határidő: értelemszerű

Felelős:

Vil.

FenyvesiÁrpádpolgármester

Napirendi pont
Szauer Tímea iegvző: iavasolta

a az

önkormányzat szociális rendeletének módosítását és

ismertette annak sarkalatos pontjait, továbbá kérte a testület döntését erre vonatkozőan:

További kérdés,hozzásző|ás nem hangzott el, a képviselő-testület (4
aránnyal ) megalkotta a:

igen 0 nem

szavazati

Szemely Község Önkormányzat KépvÍselő_testületének
312013. (II.12.) számú rendeletét
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

v[I. Napirendí pont
A.) DRV Zrt megkeresése
Szauer Tímea iegvző: tájékoztatta a testületet a DRV Zrt megkereséséről, miszerint 20lll231.
napján hatályba lépett a 2011. évi CCx. törvény (Vksztv.), melynek egylk sarkalatos ponda a
vizikozmú vagyon védelme' a hosszú távú fenntarthatóságot biztosító műszaki rekonstrukciók,
fejlesztések hatékony támogatása. A szolgáltatási díjba építetteszközhaszná|ati díjon keresztúl a
rekonstrukciós feladatokhoz szükséges források biztosítása. A Vksztv. l8.$-a kimondja, hogy az
ellátásért felelős önkormányzatnak az eszközhasználati íjból származó bevételételkülönítetten kell
kezelnie és azt kizárőlag a vízikozmű fejlesztés ftnanszirozására fordíthatja. Fenti célok elérése
érdekében a Vksztv. 11'$-a rendelkezik arról, hogy a vizikózmu szolgáltatás hosszú távú

biztosíthatósága érdekébenviziközmú ágazatonként 15 éves idotávra gördülő fejlesztési tervet kell
készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújításiés pótlási tervből, valamint beruházási tervből kell,
hogy álljon. A törvény értelmébena felújítási és pótlási tervet a szolgáltatónak, a beruházási tervet
pedig az ellátásért felelős önkormányzatnak kell összeállítani és benyújtani a Magyar Energia
Hivatalhoz. A terv benffi tásának határidej e 20I 4.09.I 5.
A DRV Zrt a megfelelo szaktudás és üzemeltetési tapasztalat birtokában _ a tervek tartalmának
önkormányzati véleményezéseés jóváhagyása mellett, továbbá az önkormányzat felhatalmazása
a|apján _ a beruházási tervek elkészítését
is kész térítésmentesenátvállalni. Amennyiben ezze| a
lehetőséggel élni kíván az önkormányzat, úgy szükséges egy felhatalmazást adni a DRV Zrtrészére.

A képviselő-testület tárgyalt

(4

igen 0 nem

szavazati aránnyal) az alábbihatétrozatothozta:

12 / 2013. ilI.12.\ határ ozat
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a DRV Zrt oND-1-16012012.
számú megkeresésének eleget téve felkéri és felhatalmazza a szolgáltatőt a víziközmű rendszer

gördülő

fejlesztési tervének teljes körű elkészítésére.

Határidő: értelemszerű

Felelős:

Fenyvesi Arpádpolgármester

B.) Bekötő út

Dani Zoltán alpolgármester: tájékoztatta a testületet, hogy a bekötő út egyre rosszabb állapotban
van. A közútkezelo korábban már megnézte, tájékoztatásuk szerint is még érdemes rá költeni,.
Elmondta, hogy véleményeszerint most jött el az a pont, amikor rohamosan romlani kezd a
minősége, ezért javasolta' hogy akózttkezelőt levélben keresse meg aZ önkormányzat és ha kell,
akkor havonta, rendszeresen el kell a levelet küldeni.

Fenwesi Árpád polgármester: egyetért a javaslattal, arről is tájékoztatni kell őket, hogy
önkormányzat

az

rendszeresen karban tartja az út melletti ingatlant,.

A képviseló-testület atájékoztatást tudomásul vette,

e napirendi pontban nem

születetthatározat.

C.) Kocsma pólyózat
Fenwesi Arpád polgármester: kérte a testület döntését a kocsma pálryázati kiírásának részleteiről.

A képviselő-testület tárgyalt
|3 l 2013.

űl.12.| határ ozat

(4

igen 0 nem

szavazati aránnyal) azalábbihatározatothozta:

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy hatérozott, hogy
üzemeltetésérepáIyéaatot ír ki az a|ábbi feltételekkel:
tr@

.
o

o
o

a

megüresedett kocsma

plőnyt jelent, vendéglátó-kiskereskedelmi tapaszta|at, esetleg másik vendéglátó egység
üzemeltetése.
A pá|yénatonvaló részvétel feltétele 100.000,- Ft letétbe helyezése az Önkorm ányzatBőly
és Vidéke Tak. Szöv.-nél vezetett bankszám|ájára történő befizetésse|,vagy átutalással
Számlaszám: 50100l50-12000210 A befizetés közleményében kérjük tüntessék fel:
,,Italbolt pólyázat"

A befizetés igazo|ását apályázati dokumentációhoz kell csatolni.
A pályázatnak tartalmazni kd'l az üzemeltetési koncepciót, terveket.

Egvéb információk

.
o
o
o
o
.
o

kell gondoskodnia'
a bérleti szerződés megkötéséhez, 100.000,- Ft óvadék (kaució) szükséges. Nyertes pályézar
aZ üzletek berendezéséről a bérlőnek

es

etén a p ály ázatho z b eftzetett

ö

ssz e

g

b

esz ám ításra

kerül.

Vesztes pályázat esetén abeftzetett,.letéti díj''' 8 napon belül visszautalásra kerül.
A bérleti díj 20.000,- Ftlhő, * rezsi

A bérlethatározat|an idejű, külön megállapodásban meghatározott felmondási idővel
aZ ingatlanban a ftités foldgázza| történik (konvektor)'
a település lélekszáma 400

fo (l35 ház)'

A pálvázatban az alábbiakra kérünk választ:

.
o
.

az optimális áruválaszték biztosítására vonatkoző elképzelések.

működési koncepciő, árufedezet biztosításának módja.
aZ üz1et

színvonalának emelésére vonatkozó elképzelések.

A bérbeadás kezdetének várható időpontja: a külön szerződésben foglaltak szerint.''

Határidő: értelemszeni

Felelős:

FenyvesiÁrpádpolgármester

D,) Spón Róbert kérelme
Szauer Tímea iegvző: ismertette Spán Róbert kocsma üzemeltetésével kapcsolatos megkeresését,

kérte a testület döntését ere vonatkozóan.

A képviselő-testület tárgyalt (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbihatározatothozta:
14 l 2013. űI.12.\ határ ozat
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete felkérte a jegyzőt, hogy Spán Róbertet az előző
te

stületi döntésre hiyatkozva

táj ékoztas s a

a pá|y ázati

fe

ltételekről.

Határidő: értelemszerű

Felelős:

FenyvesiÁrpádpolgármester

E.) Köztisztasdgi rendelet módosítása
Szauer Tímea iegvző: tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzatok hulladékgazdálkodási
feladatait januártól a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény (Ht.) szabá|yozza. Az egyik
legalapvetőbb változás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat érinti, amelyet 2013.01.01.
napjától már nem a helyi önkormányzat, hanem miniszteri rendelet határozhat meg. A képviselotestületnek ezt ftgyelembe véve hatályon kívül kell helyezniük a sz1látd hulladékra vonatkozó
közszolgáltatási díj mértékétmegállapító szabályozást. A folyékony hulladékra vonatkozó
díjmegállapítás marad önkormányzati hatáskörben. Ezt figyelembe véve kérte a testülettől a
köztisztasági rendelet módosítását.

További kérdés,hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület (4
aránnya| ) megalkotta a

:

igen 0 nem

szavazati

Szemely Község Onkormányzat Képviselő-testületének
4/2013. (II.12.) rendeletét
a köztisztasá gról, valamint a telep ülési szilárd hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatásról és annak kiitelező igénybevételéről szóló
1812071. (xII.31.) rendelet módosításáról.

F.) Dél-Kom Kft levele
Fenwesi Arpád polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy a Dél-Kom Kft írt egy levelet, hogy
adminisztratív hiba miatt elszámolták magukat köze| 27 '000,- Ft-tal a behajthatatlan tartozások
végett és ezt még egészitsük ki.

Sáei Valéria pénzügvi előadó: miután ő volt a kapcsolattartó, tájékoztatta a testületet,hogy ez a
levél ebben a formában nem jogszerű. Beszélt a kft-vel és ők úgy gondolták, hogy amit 2011-ben
fizettünk, azt nem veszik figyelembe és kitolják a fizetési kötelezettségünket. Ez igy jogilag nem
tiszta, mert van egy hatályos megállapodás az önkormányzat és a kft között, ami nem erről az
összegrol szól. Nem lehet így összeolvasztani a kettot. Még ők fognak az önkormányzatnak pénzt
visszafizetni, ez a Vadas Létszlőval meg lett beszélve. Jelenleg nincs teendó ezze| a levéllel
kapcsolatban.

A képviselő-testület atájékoztatást tudomásul

vette, e napirendi pontban nem születetthatározat.

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban további hozzászőlás' észrevételnem hangzott el

polgármester megköszönte

a

részvételtés az ülést bezárta.

K.m.f.
Fenyvesi Arpád
polgármester

Szauer Tímea
körjegyző

