JEGYZoKÖNYv
Készült Szemelyi Önkormányzat Képviselő_testületének
2013.08.22. napján tartott nyílt testületi üléséről

Az ülés helve:
Jelen

vannak:

Polgármesteri Hivatal Szemely

Fenyvesi

Arpád
DaniZoltán
Törökné Gáll Éva
Szőke Csaba
Csonka Edina

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Szauer Tímea

Jegyzo

Fenwesi Árpád polgármester: Köszöntötte

az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy az
ülés határozatképes mivel a kópviselő-testület 5 tagjából 5 képviselő megjelent.
Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a képviselő-testtilet a meghívóhoz képest módosított és
egyh an gúl a g az al ábbiak sz eri nt hatát o zott me g.

NAPIREND
1.) Beiskolázási segély
Ea: Fenyvesi Arpád polgármester

2.) Joó Szilvia foglalkoztatása

Ea: Dani Zoltán alpolgármester

3.) Polgármester költségátalányának kérdése
Ea: Dani Zo|tán alpolgármester
4.) Falumegújító páiyázat
Ea: Törökné Gáll Évaképviselő
5.) Egyebek
a.) SZoCEG kérelme
b.) 591 hrsz-ú út ügye
c.) Faluház Múzeum
d.) Kisház villamosítása

I.

Napirendi pont

Fenwesi Arpád polgármester: tájékoztatta a testületet' hogy az önkormányzat 2013. évi
költségvetésében 5.000,- Ft/fo beisko|ázási segélyt tervezett be. Kérte a testület öntését ara
vonatkozóan, hogy a kifizetések milyen ütemben történjenek.
A képviselő-testület térgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az a|ábbihatározatothozta:
102/2013. Nrrr.22.\
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy

a

2013.

évi terveknek

megfelelően a szemelyi lakosok részétebeiskolázási segélyt nyújt, melynek összege 5.000,- Ftlfő.
Segélyben mind az általános-, mind a kozép-, mind a felsőfokú tanulmányaikat folytató gyermekek
részesülnek.
A kifizetés napja mind Szemelyben' mind Szentkútpusztán:2013.08.29. (cstitörtök) 17.00 - 19.00
óra között, illetve pótfizetés: 2013'09.12.(csütörtök)
17.00 - l9.00 óra között.
A segély átvételekor iskolalátogatási igazolást, lakcímet igazolő okmányt, továbbá - amennyiben
nem aZ érintett veszi át _ meghata|mazás szükséges. A megadott határidok be nem tartása
jogvesztő.

Határidő: értelemszerű

Felelős:

FenyvesiÁrpádpolgármester

II. Napirendi pont

Dani Zoltán alDolgármester: tájékoztatta a polgármestert, hogy a képviselők álláspontja szerint

felesleges hivatalsegédet alkalmazni. Ennek egyik fo oka, hogy több pályázat is folyamatban van és
az önerőt nem szeretnék kockáztatni egy olyan munkakör miatt, ami jelenleg nem is olyan fontos.
Emellett nem falubeli a hivatalsegéd, ez afalubelieknek sem tetszik. Az ajavaslata, hogy mivel
még próbaidős, ezért indoklás nélkül fel kellene neki mondani.

Fenwesi Árpád polgármester: elmondta, hogy ezze| nem ért egyet, szerinte sok mindent
4 órás foglalkoztatása van, nem érti' hogy ezt a terhet miért nem birja el az
önkormányzat. Elmondása szerint jó munkaerő, és a START munkaprogram adminisztrációját és a
lakosság felé eddig megszokott szolgáltatásainkat (fenymásolás, kérelmek, nyomtatványok
kitöltése, fax, stb.) is jól kezeli. Szerinte a hivatali szolgáltatás megszűnése elégedetlenséghez fog
megcsinál,

vezetni.

Dani Zoltán alpolgármester: nem érti az elégedetlenség mivoltát, hiszen a kistelepülések 95%-ban
nincs ilyen jellegű foglalkoztatott.Ezért fizetünk a jegyzőségnek, hogy ellássák az önkormányzat
adminisztratív dolgait.

Fenwesi Arpád polgármester: a jegyzőség nem tudja ellátni ezeket
Tiirökné Gáll Évaképviselő:

a többiek hogyan

Szauer Tímea iegvző: természetesen

a

csinálják?

Hivatal csinál mindent.

a feladatokat.

Fenwesi Árpád polgármester: elmondta, hogy ragaszkodik a hivatalsegédhez, és nem érti, hogy
miért jelent ez terhet az önkormán5rzat számára, amikor a költségvetés elbírja.
Törökné Gáll Éva képviselő: elmondta, hogy a költségvetés szerinte azért nem bírja el, mert a
testület részt kíván venni a Falumegújítás c. pá|yázaton is' ahová komoly önerőt kell befektetni. A
falunak meg lett ígérve,illik megtartani.

Fenvvesi Árpád polgármester: elmondta, hogy itt ügyeletet kell tartani az önkorm ányzat

könnyebb elérhetőségevégett. Itt csörög a telefon' és az emberek is ide jönnek első körben. Nehéz
elérni a pécsudvardi köztjs hivatalt, mert állandóan foglalt a vonal' vagy aZ ügyintézőnél ül ott
valaki és nem tud Szemellyel foglalkozni.

Szauer Tímea iegvző: ne felejtse el senki, hogy 6 települést látunk el mindössze 7 fővel. Valóban
várni kell, mert egy személy nem tud egyszerre kétfelémenni. Ennek ellenére nincs olyan ember,
akinek az igye ne lett volna elintézve határidőn belül. Egyébkénthivatalosan itt nem működik a
hivatal. Ezértvan a jegyzőség.

Dani Zoltán alpolgármester: rengeteg a közmunkás és ott van a falugondnok is. A START-osok
között Van egy csoportvezető is, akinek dolga lenne a START munkával kapcsolatos helyi
adminisztrációt.

A képviselő-testtilet tátgyalt

és (4 igen 1 nem szavazati aránnyal) az alábbihatározatothozta:

103/2013. NLII.ZZ.\
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Joó Szilvia munkaviszonyát
2013.08.31. napjával megszünteti. A bérévelösszefiiggő összeget átcsoportosítja a dologi

kiadásokhoz.

Határidő: értelemszení

Felelős:

FenyvesiÁrpádpolgármester

III. Napirendi pont
Dani Zoltán alnolsármester: tájékoztatta a polgármestert a testtilet álláspontjáról, miszerint
javasolta a polgármesteri költségátalány megszüntetésétés helyette útiköltségtérítéstjavasol.

A képviselo-testület tárgyalt

és (4 igen 1 nem szavazati aránnyal) az a|ábbihatározatothozta:

(VnI22.\
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármester részére
megállapított költségátalányt 20l3.09.01. napjától megszünteti. Helyette ugyanezen naptól
10412013.

útiköltségtérítéstftzet a po l gárm

Határidő: értelemszení

Felelős:

est er r észére.

FenyvesiÁrpádpolgármester

IV. Napirendi pont
Törökné Gáll Évaképviselő:

a Falmegúj itő pályázat

mikorra lesz meg? Szeretnénk elindítani.

Fenwesi Árpád polgármester: Enől a pá|yázatról már beszéltünk,ésakkor abban maradtunk,
hogy 2013-ban előkészítjük és 2014-ben lesz elindítva aberuhétzás de erről döntést nem hoztunk.
Dani Zoltán alpolgármester: elmondta, hogy valób an az volt az eredeti elképzelés,hogy 201 4-ben
valósítjuk meg' de 2014.12.31-ig el kell számolni vele. októberben helyi választások lesznek, nem
javasolja azt, hogy a következő testületre hárítsa a testület ezt a feladatot' ős is javasolja a
Falumegújító pá|yázat minél előbbi elindítását, továbbá javasolja a polgármestert e feladat
felelősének.
A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen

1

nem szavazati aránnyal) az a|ábbihatározatothozta:

105/2013. .íVIII.22.)

Szemelyi onkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,hogy részt kíván venni a Falumegújító
pályázaton Felkéri a polgármestert, hogy 2013.09.l5. napjáig igazo|ja le a testület felé, hogy az
ezze|kapcsolatos intézkedéseketmegkezdte, továbbá aközbeszerzést elindította.

Határidő: 2013.09.l5.

Felelős:

FenyvesiÁrpádpolgármester

V. Napirendi pont
A.) SZOCEG kérelme

Szauer Timea iegvző: tét1ékoztattaa testületet, hogy a SZoCEG Kft kérte a szociális és
gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítését,mivel a települési önkormányzattal hatályos
szerződése értelmébena SZoCEG Kft a településen házi segítségnyújtástbiztosít. A feladat
ellátásáért járó állami normatív támogatást a Kft jogosult igényelni a központi költségvetésből. A
22l20I3. BM rendelet módosítása alapján a szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának
kiegészítésea feladat ellátását biztosító települési önkormányzatot Lllreti meg. Az ellátási szerződés
alapján feladat ellátását a SZoCEG végzi, ezért a kiegészítő támogatás a szervezetet illeti meg. Erre
hivatkozva kéri, hogy a feladat ellátásáértjáró kiegészítő támogatást az ellátott feladat arányában a
testület ad1a át az önkormányzat a SZOCEG Kft részére.
A képviselő-testület atájékoztatást tudomásul vette,

e napirendi pontban nem

születetthatározat.

B.) Szemely 591 hrsz-ú út ügye

Szauer Timea iegvző: tájékoztatta a testületet, hogy a körzeti foldhivatal hiánypótlást küldött a

Szabó-fele telekalakítással kapcsolatban és ismertette annak részleteit. Kérte a testület döntését erre
vonatkozóan.
B/1.

A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) aza|ábbihatározatothozta:
10 6 / 20 13. N III.22.\ határ ozat
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 82l2O1O. száműhatározatát az
alábbiak szerint kiegészíti
:

Rabb József foldmérő által 2012.01.l2. napján záradékolt változási vázrajzra hivatkozva az alábbi
döntést hozza:
Szabó Dániel, Ifi. és Id. Szabó Sándonal megállapodást köt telekhatár rendezésrol' mely alapján a
Szemely 591 hrsz-ú ingatlanból, a Szemely 59211 hrsz-ú, valamint a Szemely 59212 hrsz-ú
ingatlanokból a telekhatár rendezést követően a következő ingatlanok lettek: 59lll hrsz-ű 87 m2
kivett közút; 59112 hrsz-ú gyep és fásított terület; 59Il3 hrsz-ú kivett gazdasági épület és udvar'
valamint fasított terület; 59Il4 hrsz-ú fasított terület és út.
A telekalakítás következtében a létrejövő ingatlanok megnevezését és tulajdoni viszonyait a
következo szerint állapítja meg:
A szemely 59111 hrsz-ú kivett kózilt és a Szemely 59ll4 hrsz-ú fásított terület és út megnevezésű
ingatlanok a Szemelyi Önkormányz atkizárő|agos, 1/1 arányű tulajdonába kerülnek' Az 59ll2 és az
59113 hrsz-ú ingatlanok Szabó Dániel és Ifi. Szabó Sándor k-ll2 arányő közös tulajdonába
kerülnek úgy, hogy Id. Szabó Sándor részérehaszonélvezetijogot alapítanak.

Határidő: értelemszení

Felelős:

Fenyvesi Árpádpolgármester

B/2.

További kérdés,hozzászőláS nem hangzott el' a képviselő-testület (5
aránnyal ) megalkotta a;

igen 0 nem

szavazatj

Szemely Község Önkormán yzat Képviselő-testületének
7 l20l3. NIII.22.) számú rendeletét
önkormányzati tulajdonú ingatlanok törzsvagyonból tiirténő kivonásáról és
átminősítéséről

C.) Faluház MÍzeum
Törökné Gáll Eva képviselő: mikor lesz kész a kisház pá|yázat? Tegnap kezdtük el a tárgyalásokat
a szakemberekkel. Mivel magyarázzuk a lakosság felé, hogy nincs elindítva a közbeszerzés? A

legutóbbi testiiletin már felvetettem a kérdést.

Fenwesi Árpád polgármester: Erről beszéltünk legutóbb is. Szó volt arról is' hogy nem egyszeÍTe
fejezzik be. A tervek szerint jövő év áprilisára kell befejezni. Folyamatosan érkeznek az árajánlatok
a részmunkákra, ezeket kell elfogadni és folyatódnak a munkálatok is. Ehhez kapcsolódik a

villamosítással kapcsolatos árajánlat, melyet ismertetett, kérte a testület jóváhagyását.

A képviselő-testület tárgya|t és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az a|ábbihatározatothozta;
l0 6 / 20 13. N III.22.\ határ ozat
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztett áraján|atot
160.000,- Ft összegben jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert, hogy a Joó Bt-vel a vállalkozói

szerződést aláirja.

Határidő: értelemszení
Felelős:

Fenyvesi Arpád pol gármester

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban további hozzászőlás, észrevételnem hangzott el
polgármester megköszönte

a részvételtés az ülést bezárta.

Árpád
polgármester
Fenyvesi

K.m.f.
Szauer Tímea
jegyző

a

