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Készült Szemelyi Önkormányzat Képviselő_testületének
2013.06.26. napján tartott rendkívüli nyílt testületi üléséről

Az ülés helve: Polgármesteri Hivatal Szemely

Jelen vannak: Fenyvesi Árpád polgármester
Dani Zoltán alpolgármester
Törökné Gáll Éva képviselő
Szoke Csaba képviselő
Csonka Edina képviselő

Sági Valéria pénzügyi előadó

Fenwesi Arpád polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy az- ülés határozatképes mivel a képviselő-testület 5 tagjából 5 képviselő megjelent.
Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a képviselő-testület egyhangúlag az alábbiak szerint
határozott meg.

NAPIREND

1.) Kocsm a pá|y ázat meghosszabbítása
Ea: Fenyvesi Arpád polgármester

2.) Buszmegállóo'rav ata|oző felújítás
Ea: Fenyvesi Arpád polgármester

3.) Tájékoztatás a Falumegújítás pá|y ázatről
Ea: Fenyvesi Arpád polgármester

4.) Gyereknap
Ea: Törökné Gáll Éva képviselő

5.) START termés szociálÍs kiosztása
Ea: Fenyvesi Árpád polgármester

ó.) LEADERpályázat
Ea: Fenyvesi Arpád polgármester

7.) Védőnő nyugdíjazása
Ea: Fenyvesi Arpád polgármester

8.) Személyi védelem megtartása
Ea: Fenyvesi Arpád polgármester

9.) Ktiztisztviselők napja
Ea: Dani Zoltán alpolgármester



I. Napirendi pont
Fenvvesi Arpád polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy a képviselő-testület 8012013. (V.30.)
határozata értelmében a kocsma pályázat benyújtási határideje 2013.06.15. napján lejárt. Miután
addig nem, de utána több komolyabb érdeklődő is megjelent, ezértjavasolja a pá|yázat benyújtási
határidej ének módo sít ását 20 1 3 .07 .15. napj ái g.

A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az a|ábbihatéaozatothozta;

86 l 20 t3. N I.2 6.\ határ ozatz
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy hatátozott, hogy a 80l2}l3. (V.30.) számil
határozatában megjelöltpályáZat benyújtási határidőt 2013.07.15. napjára módosítja.

Határidő: értelemszerű
Felelős: Fenyvesi Árpád polgármester

II. Napirendi pont
Fenwesi Arpád polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy a buszmegálló és a ravatalozó is
felújításra szorul. Kérte a testület hozzájárulását, hogy a költségvetésből 200.000'- Ft összeget e
célra elkülönítsen és a felújításokat elvégeztesse.

A képviselo-testiilet tárgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbihatározatothozta:

87 l 20|3. NI.26.\ határ ozat:
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat
költségvetéséből 200.000,- Ft összeget elkülönít a ravatalozó felújítására, továbbá feLhatalmazza a
pol gárm estert a felúj ítás m egsz erv ezését e és l ebonyol itásár a.

Határidő: értelemszerű
Felelős: Fenyvesi Árpád polgármester

III. Napirendi pont
Fenwesi Arpád polgármester: Ismertette a testülettel a Falumegujítás pályázattal kapcsolatban
érkezetthatározat l'artalmát, kérte a testület tudomásul vételét.

A képviselő-testület atájékoztatást tudomásul vette' e napirendi pontban nem születetthatérozat.

IV. Napirendi pont
Törökné Gáll Éva képviselő: tájékoztattaa testületet' hogy a roSSZ ido miatt elmaradt Gyereknap
2013.július 7. nap1án lesz. megtartva.

A képviselő-testület atájékoztatást tudomásul vette, e napirendi pontban nem születettbatározat.



V. Napirendi pont
Fenvvesi Arpád polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy a START munkaprogram keretén
belül nagyon szép termés volt az idén is. Javasolta, hogy a szociálisan rászorultak részére
családonként kerüljön kiosztásra a termény. Kérte a testület döntését erre vonatkozőan'

A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbihatározatothozta:

88/2013. (VI.26.) határozat:
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,hogy a START munkaprogramon belül
termesztett terményeket a szociálisan rászorultak között szétosztja. Szociálisan rászorult az a
személy, vagy család, aki a szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló 1993' évi III.
törvény alapján egyidejűleg aktív koruak ellátására és lakásfenntartási támogatásra jogosult. Egy
családban egy fő vehető számításba. A kiosztott csomag mennyisége az aktuális termés
mennyiségétől fligg, a kiosztással a képviselő-testület fe|hatalmazza apolgátrmestert.

Határidő: értelemszení
Felelős: Fenyvesi Árpád polgármester

VI. Napirendi pont
Fenvvesi Arpád polgármester: tát1ékoztatta a testületet, hogy a Helyi LEADER Csoport
,,Hagyományőrző rendezvények szervezésének és lebonyolításának támogatása'' címmel kiírt
pá|yénatra az önkorm ányzat a 82l20I3 ' (V.30.) sz. határozata alapján igényt tartott. Kérte a testület
döntését arra vonatkozőan, hogy a pályéaatot nyújtsák-e be, avagy a testület visszalép ezen
igényétől.

A képviselő-testÍilet tárgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az a|ábbihatározatothozta:

89 l 20|3. (YJ.26.\ határ ozatl
Szemelyi onkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 8212013. (V.30.) számíl
határozatát visszavonja' nem Ártigényt a Helyi LEADER Csoport,,Hagyományőrző rendezvények
szerv ezésének és lebonyolításának támo gatása'' címm el kiírt pályá zatr a.

Határidő: értelemszerű
Felelős: Fenyvesi Arpád polgármester

VII. Napirendi pont
Fenvvesi Arnád oolsármester:
védőnő nyugdíjba megy. Kérte a
vásároljon neki, megk ószönv e ezzel

tájékoztatta a testületet, hogy a Sokáczné Lovász Gabriella
testület hozzájárulását, hogy 15.000,- Ft értékben ajándékot
is korábbi lelkiismeretes munkáj át.

A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem szavazati arrínnyal) az alábbihatározatothozta:

9 0 / 20 13. N I.26.\ határ ozat:
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, Sokáczné Lovász Gabriella részére
15.000,- Ft összegben ajándékot vásárol anyugdijazása alkalmaból.

Határidő: értelemszeni
Felelős: Fenyvesi Arpád polgármester



VIII. NapÍrendi pont
Fenwesi Arpád polgármester: kérte a testület hozzájáru|ását ahhoz, hogy a saját gépjárművébe
egy mini kamerát vásároljon tekintettel az elmúlt időszak eseményeire és a saját személyi
védelmére.

A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem 1 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi
határozatothozta:

9 1 l 2013. NL26.| határ ozat:
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testÍilete úgy határozott, hogy hozzÍ4árul ahhoz, hogy a
polgármester a saját gépjárművébe mini kamerát vásároljon 30.000'- Ft összegben.

Határidő: értelemszerű
Felelős: Fenyvesi Arpád polgármester

IX. Napirendi pont
Dani Zoltán alpolgármester: javasolta, hogy a Közös Hivatal dolgozói részére a közelgő
köztisztviselői nap alkalmából nettó 10.000'- Ft/fo összeget nyújtson az önkormányzat, ezzel is
megköszönve éves munkájukat, kérte a testület jőváhagyását.

A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbihatétrozatothozta'.

9 2 l 20 13. N I.26.| határ ozatz
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pécsudvardi Közös
onkormányzati Hivatal dolgozói számára 70.000,- Ft összeget átad a köztisztviselői nap
alkalmábó l, me lynek ki o sztására fe lhatalmaz za a j e gy zőt.

Határidő: értelemszerű
Felelős: Fenyvesi Arpád polgármester

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

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


