
JEGYZOKONYV

Készült Szemelyi Önkormányzat Képviselő_testületének
2013.05.30. napján tartott nyílt testületí üléséről

Az ülés helve: Polgármesteri Hivata] Szemely

Jelen vannak: Fenyvesi Arpád polgármester
DaniZoltán alpolgármester
Törökné Gáll Éva képviselo
Szőke Csaba képviselő

Szauer Tímea jegyző

Fenvvesi Árpád polgármester: Köszöntötte az ülósen megjelenteket és megállapította, hogy az
ülés határozatképes mivel a képviselő-testület 5 tagjából4 képviselő megjelent.
Javaslatot tett az ülés napirendjére' melyet a képviselő-testület egyhangúlag az alábbiak szerint
hatérozottmeg.

NAPIREND

1.) Törvényességi felhívás _ jegyzőkönyvek
Ea: Szauer Tímea jegyző

2.) Törvényességi felhívás - vagyongazdálkodási terv
Ea: Szauer Tímea jegyző

3.) Egerági Intézményfenntartó társulás megszüntetése
Ea: Szauer Timea jegyzó

4.) Együttműködési megállapodás a BM_i Rendőrfő_kapitánysággal
Ea: Szauer Timea jegyző

5.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi beszámolója
Ea: Szauer Tímea jegyző

6.) Kocsmapá|yázat
Ea: Fenyvesi Arpád polgármester

7.) Egyebek



I. Napirendi pont
Szauer Tímea iegyző:: ismertette a Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti
Főosztályának BABl411482-ll20I3 számű törvényességi felhívását, melyben felhívja az
önkormányzat figyelmét arra,hogy az év eleji jegyzőkönyvek felterjesztése nem tör1ént meg a
törvény által előírt 15 napon belül, mellyel kapcsolatban szükséges megvizsgálni, hogy mi az oka
annak, hogy törvényi határidőn belül nem kerülnek felterjesztésre, továbbá meg kell tenni a
szükséges intézkedéseket ajövőbeni hasonló események elkerülése érdekében.
Elmondta továbbá, hogy a munkaerő hiánya nagyon megnehezíti a határidős munkák határidejének
betartását, nem kívánta tovább részleteznj az indokokat.

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

7 5 12013. (Y .30.\ határozat:
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete a Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Felügyeleti Főosztályának BABl4ll482-Il20l3 számű törvényességi felhívását és a jegyzó
indoklását tudomásul vette, felkérte a jegyzőt, hogy a jövőben tartózkodjon a jövőbeni hasonló
eseményektol.

Határidő: értelemszerű
Felelős: Fenyvesi Árpád polgármester

II. Napirendi pont
Szauer Tímea iegvző: ismertette a Baranya Megyei kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti
Foosztályának BABl4l|296-112013 számú törvényességi felhívását' melyben felhívja aZ
önkormányzat ftgyelmét ana, hogy 2012.01.01. napjától kötelező Vagyongazdálkodási tervet
készíteni. 2013.05.3l. napjáig tét1ékoztatni kell a kormányhivatalt aZ e témában megtett
intézkedésekről.

A képviselo-testiilet tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbihatározatothozta:

7 6 / 20|3. N.30.\ határ ozatz
Szemelyi onkormányzat Képviselő-testülete a Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Felügyeleti Főosztályának 8A'8/411296-112013 számú törvényességi felhívását tudomásul vette,
felkérte a jegyzót, hogy a következő testületi ülésre terjessze elő a vagyongazdálkodási tervet.

Határidő: értelemszerű
Felelős: Fenyvesi Árpád polgármester

III. Napirendi pont
Szauer Tímea iegvző: tájékoztatta a testületet' hogy az Egerági Társulás megszűntetéséhez
szükséges egy határozat meghozatala. A társulás 2004 őta nem műkcidik, de tényleges
megszüntetésére, a szükséges testületi döntések meghozata|ára a mai napig nem került sor, mivel
nem érkezett ezirányu megkeresés a tagok felé. Az önkormányzati törvény társulásokat szabályoző
fejezete miatt a megszűntetésről külön döntést kell hozni, továbbá tájékoztatásul elmondta, hogy a
társulás jelenlegi egyenlege 158.454,- Ft, mel1mek sorsáról szintén határozatotkell hozni.



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

7 7 l20t3. (Y .30.\ határ ozat:
Szemelyi ÖnkormányzatKépviselő-testülete az 1995. I2.0l. napján megalakított Önkormányzatok
Egerági Társulás _ melynek székhelye 7666 Pogány, Széchenyi u. 12. - jogutód nélküli
m egszüntetéséhez hozzájárul.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Társulás bankszámláján lévő 158.454,- Ft, azaz
egyszázótvennyolcezer-négyszázötvennégy Forint összeg Szemelyi onkormányzatra eső összegről
lemond, azt a Sza|ántai Közös ÖnkormányzatiHivatal Pogányi Kirendeltsé ge részére adja át.

Határidő : értelemszerii
Felelős: Fenyvesi Arpád polgármester

IV. Napirendi pont
Szauer Tímea iegvző: ismertette a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatala által küldött
rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységére vonatkozó együttműködési megállapodást,
továbbá kérte a testület döntését.

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

78/2013. (V.30.) határozat:
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Baranya Megyei Rendor-
főkapitányság Hivatala á|tal küldött rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységére
vonatkozó együttműkcidési megállapodást jőváhagyja. felhatalmazza a polgármestert a
m egáll apod ás aláir ásár a.

Határídő : értelemszerű
Felelős: Fenyvesi Arpád polgármester

V. Napirendi pont
Szauer Tímea iegvző: ismertette a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi beszámolóját
és kérte annak jóváhagyását.

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

79 12013. N .30.\ batározat
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2Ol2. évi
beszámolój át az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: értelemszení
Felelős: FenyvesiÁrpádpolgármester

VI. Napirendí pont
Fenwesi Arpád polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy a februárban kiírt kocsmapá|yázat
eredménytelen lett, mivel senki nem nyújtott be érvónyes pályázatot. Kérte a testület döntését arra
vonatkozóan, hogy zárja le az előzo pályázati kört, továbbá amennyiben úgy gondolja, írjon ki új
pályázatot.



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

80/2013. (V.30.) határozat
Szemell Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 1312013. (II.12.) számú
határozatával meghirdetett kocsma üzemeltetésére szóló pályázatát eredmény'telennek minősíti
tekintettel arra,hogy nem nyújtottak be érvényes páIyázatot, továbbá
a megüresedett kocsma üzemeltetésére il1pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:

,r@
o plőnyt jelent, vendéglátó_kiskereskedelmi tapasztalat, esetleg másik vendéglátó egység

üzemeltetése.
. Apályázatonvaló részvétel feltétele l00.000,- Ft letétbe helyezése az Önkorm ányzatBő|y

és Vidéke Tak. Szöv. -né| vezetett bankszámlájára történő befizetéssel' vagy átutalással

Számlaszám: 50100150-12000210 A befizetés közleményében kérjük tüntessék fel:

,,Italbolt pályózat"

o Abeftzetés igazolá sát a pá|yázati dokume ntáciőhozkell csatolni.
o Apéiyénatnak Ártalmaznikell az üzemeltetési koncepciót, terveket.

Eevéb Ínformációk

. az üzletek berendezéséről a bérlőnek kell gondoskodnia,
o a bérleti szerződés megkötéséhez, 100.000,- Ft óvadék (kaució) szükséges. Nyertes pá|yázat

e s etén a p ály áz atho z b eftzetett ö s s z eg b es z ám ít ásra kerül.
o Vesztes pályázat esetén a befizetett ',letéti díj'', 8 napon belül visszautalásra kerül.
. A bérleti díj 20.000,- Ft/hó, * rezsi
o A bérlethatározatlan idejű, külön megállapodásban meghatározott felmondási idovel
. aZ ingatlanban a fútés foldgázzal történik (konvektor),

o a település lélekszáma 400 fő (135 ház),

A pálvázatban az alábbiakra kérünk választ:
. aZ optimális áru választék biztosítására vonatkoző eIképzelések.

o működési koncepciő, átufedezet biztosításának módja.
. aZ üzlet színvonalának emelésére vonatkozó elképzelések.

A pálvázat benvúitási határideie: 2013.06.15.

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

Határidő: értelemszení
Felelős: Fenyvesi Árpádpolgármester



VII. Napirendi pont
A.).
Törökné Gáil Éva képviselő: tájékoztatta a testiiletet, hogy Liliom Jánosné szemelyi lakos
kétségbe Van esve a kialakítandó szelektív gyűjtősziget kialakítása miatt. Elmondta, hogy ő nem
tudja meggyózni, ezért felkéri a jegyző asszon}t, hogy írjon egy tájékoztató levelet neki, hátha az
meggyőzőbb.

B.) Gyerekyap
Fenwesi Arpád polgármester: kérte a testúletet, hogy a költségvetéskor megállapított 60.000,- Ft
összeget erősítse meg és a Szemely Holnap Egyesület á|tal megrendezendő gyermeknap
támogatására adja át az önkorményzat.

A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazatj aránnyal) az alábbihatározatothozta;

81/2013. (V.30.) határozat
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés tervezésekor megállapított 60.000'- Ft
összeget átadja a Szemely Holnap Egyesület részére a Gyermeknap megrendezésének
támogatásaként.

Határidő: értelemszerű
Felelős: FenyvesiÁrpádpolgármester

C.) Kishdz pályázat tájékoztatás
Fenwesi Arpás polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy_bár nem az önkormányz at a pá|yáző,
de nagyon sokan érdeklődnek a pályázat tránt. Várhatóan július-augusztusban |esz a házepítés
folytatása' illetve befejezése. Az eddigi költségvetési állapotok sajnos nem teszik lehetővé, hogy az
idei évben beleférjen aZ szennryizak'na elkészítése. Az önkormányzat képviselő-testülete által már
megszavazott támogatásból csak a nagyon szükséges _ a pá|yéaat által nem támogatott
munkálatokat tudjuk ftnanszitozni Az MVH felé az elszámolás augusztus 3l-november 30-ig
lehetséges, ezértminél később kellene a bankban lévő pénzt átadni azért,hogy minél rövidebb ideg
vegye igénybe ezt a jellegű hitelt az egyesület.

D.) LEADIR pdlydzat
Fenwesi Arpás polgármester: tá4ékoztatta a testületet, hogy a megyében található öt LEADER
csoport célja, hogy a térség településeinek önkormányzatai, vállalkozói és civil szervezetei európai
színvonalú projekteket valósítsanak meg a vidéki élet fenntartható fejlődéséért. A most megjelent
rendelet meghatározza a főbb támogatási prioritásokat' melyekhez kapcsolódóan a LEADER
csoportok helyi intézkedési terveket dolgoznak ki' többek között a turizmus és a helyi termékek
elóállításának és értékesítésének fejlesztése érdekében. Ennek megfelelően a Helyi LEADER
Csoport ,,Hagyományőrzó rendezvények szervezésének és lebonyolításának támogatása'' címmel ír
ki pá|yázatot, mellyel kapcsolatban jelenleg az igényfelmérés folyik.

A képviselő-testület tárgya|t és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az a|ábbihatározatothozta:

8212013. n 30.\ határozat
Szemelyi onkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Helyi LEADER Akciócsoport
álta| ,.Hagyományőrző rendezvények szervezésének és lebonyolításának támogatása" címmel
kiírandó p ály ázatár a i gényt tart.

Határidő: értelemszení
Felelős: FenyvesiÁrpádpolgármester



E.) PTKT megkeresése
Fenwesi Arpád polgármester: ismertette a testülettel a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás
megkeresését mind az i4 társulás, mind a gyerekjóléti társulás létrehozásáról, kérte a testület
döntését erre vonatk ozőan.

a.) A képviselő-testület térgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az a|Íhbi
határozatothozta:

83/2013. (V.30.) határozat
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pécsi Többcélú Agglomerációs
Társulás Társulási Megállapodását a Magyarország önkormányzatairő| szőlő 2011. évi CLXXXN'
Törvény rendelkezéseinek megfelelően, az e|őterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A testület felhatalmazza apolgármestert az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláirására.

Határidő: azonnal
Felelős: FenyvesiÁrpádpolgármester

b.) A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati arénnyal) az alábbi
határozatothozta:

84/2013. (V.30.) határozat
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy hatátozott, hogy a Pécsi Többcélú Kistérségi
Társulás Megállapodását a Magyarország önkormányzatairől szőlő 2011. évi CLXXXN. Törvény
rendelkezéseinek megfelelően, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A testület felhatalmazza a po|gármestert az egységes szerkezetű Pécs és Környéke Szociális és
Gyermekjóléti Társulási Megállapodás aláírására'

Határidő: azonnal
Felelős: FenyvesiÁrpádpolgármester

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban továbbj hozzászőlás, észrevétel nem hangzott el a
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K.m.f.
Fenyvesi Árpád Szauer Tímea
polgármester jegyző
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