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Készült Szemelyi onkormányzat Képviselő-testiiletének
2013.09.16. napján tartott nyílt testületi üléséről

Az ülés helve: Polgármesteri Hivatal Szemely

Jelen vannak: Fenyvesi Árpád polgármester
Dani Zo|tán alpolgármester
Csonka Edina képviselő
Törökné Gáll Éva képviselő
Szőke Csaba képviselő

Szauer Tímea jegyző

Fenwesi Árpád polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy az
ülés határozatképes mivel a képviselő-testület 5 tagiából 3 képviselő meg|elent.
Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a képviselő-testület a meghívóhoz képest módosított és
egyhangúlag az a|ábbiak szerint határozott meg.

NAPIREND

1.) Falumegújítás pályázat _ szerződéskiités
Ea: Fenyvesi Arpád polgármester

2.) 2013. évi I. félévi beszámoló
Ea: Sági Valéria pénzügyi előadó

3.) Egyebek
a.) Közterület filmforgatási célú igénybevétele
b.) Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás megkeresése II. felévi tagdijal

kapcsolatban
c.) Szentkútpusztai játszőtér
d.) START foglalkoztatás
e.) Favásárlás



I. Napirendi pont
Szauer Timea iegYző ismertette a Falumegújítás pályázat keretében meghívott három cég
áraján|atát. Elmondta' hogy az ajánlatok teljesen megegyező tartalommal kerültek benyújtásra' csak
a végösszeg tér el egymástól. A bizottság a legkedvezőbb qánlatot tevo céget javasolja a képviselő-
testületnek, hogy megkösse vele a kivitelezési szerződést, nevezetesen a Getlight Kft..

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

115/2013. (IX.16.)
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete ugy batározott, hogy a Falumegújítás páláyzat
kivitelezési munkálataira a Getlight Kft-vel köt vállalkozási szerződést. Felhatalmazza a
polgármest ert a szerződés aláírására.

Határidő: értelemszerű
Felelős: FenyvesiÁrpádpolgármester

II. Napirendi pont

A.)

Sáei Valéria pénzügYi előadó: ismertette az e|őterjesztésnek megfelelően az önkormányzat I.

felévi beszámolóját és a költségvetési rendelet módosítását és kérte annak jóváhagyását.

További kérdés, hozzásző|ás nem hangzott el, a képviselő-testtilet (5 igen 0 nem szavazati
aránnyal ) megalkotta a'.

Szemely Község onkormányzat Képviselő_testületének
9l20l3. (Ix.15.) számú rendeletét

az önkormányzat2013, évi kiiltségvetéséről szőlő2120|3. (III.01.) számú rendelet
módosításáról

B.)
Sáei Valéria pénzügYi előadó: tájékoztatta a testiiletet, hogy az önkormányzatok kaptak általános
működési támogatást, melyet a Hivatal fenntartására javasol felhasználni oly módon, hogy javasolja
egy fő felvételét. Részletezte ennek fő okait és kérte a testület jóváhagyását.

A képviselőtestület tátrgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az aláhbihatározatothozta:

116/2013. (IX.l6.)
Szemely Község onkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájaÍUl a Közös
Hivatal egy fővel történő létszámbővítéséhez.

Határidő: értelemszeni
Felelős: FenyvesiÁrpádpolgármester



c.)

Sáei Valéria pénzíigvi előadó: ismertette az előterjesztésnek megfelelően a Hivatal I. felévi
beszámolój át és a költségvetési rendelet módosítását és kérte annak jóváhagyását.

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

117t2012. (rx.r6.\
Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hivatal 2OI3. évi I.
féléves beszámolój át az e|őterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Határidő: értelemszerű
Felelős: FenyvesiÁrpádpolgármester

III. Napirendi pont
A. ) Kö zte r ü let Jimfo r g at d s Í c é lú h g s zn á latúv a l ö s s zefi g g ő r e n d el et e

Szauer Timea iewző: 2013. június 14-én került kihirdetésre az eg/es törvényeknek a
közigazgatósi hatósági eljárásokknl, az eg/es kozhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő,
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény (a tovóbbiakban: En.),
amely 2013. július l-jei hatállyal módosította a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a
továbbiakban: Ftv.) Az Fn. 34. s (3) és (5) bekezdése szerint ,,A települési önkormányzat képviselő-
testülete a települési önkormányzat tulajdonában álló közteniletek filmforgatási célú használatát
legfeljebb a 3. mellékletnek _ községi önkormányzat képviselő-testülete pedig a rendeletében
foglalt felső határnak _ megfelelő mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A közterület
használatáétt' megállapított díj a tulajdonos települési önkormányzatot illeti. A 3. melléklet szerinti
legmagasabb díjak 2014. január 1-jétől a Központi Statisztikai Hivatal által a 2012. évre közzétett
éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben, ezt követően évente atárgyévet megelőző
második évreközzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben eme1kednek.'', ''(5)
A települési önkormányzat tulajdonaban álló közterületek filmforeatási célú használatával
kapcsolatos egyes feltételeket a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben
szabál:lozza. Ennek keretében meghatározza a forgatást akadályozo, de a kérelmezonek nem
felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetére vonatkozó külön feltételeket is,
különösen azt, hogy ilyen esemény esetén hány napon belül köteles újra biztosítani a közterület-
használatot. A települési önkormányzat képviselo-testülete a rendeletben mentességet vagy
kedvezményt állapíthat meg a meghatározott időtartamot vagy területmértéket el nem érő, valamint
a közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási' tudományos vagy ismeretterjesztő témájú,vagy
filmművészeti áll'ami felsooktatási képzés keretében készülő) filmalkotások forgatásához szükséges
kö zterül et-használat díj áv al ö s sz efii g g é sben.''

Ugyanakkor rendkívül sajátos az önkormányzati közterület haszná|atával kapcsolatos eljárási
szabályok:

a.) aközterület-használatről a kérelmezővel a megyei kornnányhivatal hatósági szerződésben
állapodik meg állapodik meg, mely a települési képviselő-testület jóváhagyásával válik
érvényessé'

b.) a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára
irányuló kérelmet, valamint a filmforgatáshoz kapcsolódó hatósági bejelentéseket a



megyei kormányhivatalnál legalább 5 munkanappal, sürgős eljárás esetén legalább 2
munkanappal a filmforgatás teruezett megkezdése előtt kell előterjeszteni,

c.) a közterület-használathoz kapcsolódó, a települési önkormányzat valamely külön
intézményének feladatkörét érinto kérelem aZ e törvény végrehajtására kiadott
kormányrendeletben meghatározott intézménybezközvetlenül is benyújtható,

d.) amennyiben a filmforgatáshoz alkalmazott szirlhéui fegyverekhez rendőrhatósági engedély
szükséges, a kérelmet legalább 10 munkanappal' sürgős eljárás esetén legalább 5

munkanappal a filmforgatás tervezett megkezdése előtt kell előterjeszteni a közterület
fekvése szerint i l l etékes m egyei korm ányhi v atalnál,

e.) a közterület-használatról szőlő, a települési önkormányzat á|tal jóváhagyott hatósági
szerződést olyan időben kell megkötni, hogy a filmforgatás a kérelemben tewezett
időpontban megkezdhető legyen'

f.) ha a közterület-használat engedélyezésében közreműködő hatóság, települési
önkormányzat, illetve egyéb szerv vagy intézmény az e tőrvény végrehajtására kiadott
kormányrendeletben rá vonatkozóan meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik,
bozzqénllását az ott szabáIyozott taftalommal és feltételek szerint megadottnak kell
tekinteni,

g.) a közterület használat díjait a Ftv. 3. szám'ő melléklete határozza meg, ami településünk
esetében a maximális díjat jelentheti.

A fentiekre figyelemmel javasolom az alábbi önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását azzal,
hogy a rendeletben szereplő d1ak az Ftv.-ben meghatérozott díjakkal megegyezőek.

További kérdés, hozzászőlás nem hangzott el' a képviselő-testíilet (5 igen 0 nem szavazati
aránnyal ) megalkotta a :

Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
l,0l20l3. (Ix.1ó.) számú rendeletét

a közterületek filmforgatási célú igénybevételéről

B.) Pécsí Többcélú Agglomerációs Társulás megkeresése II. félévi tagdíjjal kapcsolatban
Szauer Timea iewző: ismertette a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás megkeresését'
miszerint 2013.09.15-igaz éves tagdíj II. felét meg kell ftzetnie a tagoknak.Ez amai napig nem
történt meg, ezért felhívja a figyelmet a pótlásra.

A képviselő-testület até$ékoztatást tudomásul vette, e napirendi pontban nem születetthatározat.

C. ) S zentkútp u s ztaí j áts zótér
Csonka Edina képviselő: ismertette a szentkútpusztai lakók kérelmét, miszerint kérik a testületet,
hogy az ottani játszőter felújításához szíveskedj enhozzájárulni oly módon, hogy vásárolja meg a
festékeket, illetve a felújításhoz szükséges eszközöket. A munkát tiírsadalmi munka keretén belül
elvégzik, továbbá bemutatta azon tulajdonosok hozzájárulását, akiknek a területén a játszőter van,
miszerint közösségi használatra ajánlják fel a nevezett ingatlanrészt. .

A képviselő-testület tárgya|t és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) azalábbihatározatothozta:



118/2012. 0x.1ó.)
Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szentkútpusztai lakók
játszőtér felújítási kezdeményezését támogatja, 150.000,- Ft összegű keretösszeget meghatároz,
számla ellenében kifizeti a vásárolt anyagokat.

Határidő: érte1emszerű
Felelős: FenyvesiÁrpádpolgármester

D.) S TART foglalkoztatás
Fenvvesi Arpád polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy a Krammer Zso|t a múlt héten
bejelentette a Hivatalban, hogy nem kívánja tovább folytatni a tanácsadói munkáját sem. Írásban
nem közölte, csak szóban lenyilatkozta. Enől jegyzőkönyv kerül felvételre, majd megszüntetésre
fog kerülni a munkaviszonya. Apá|yázat előírja azilyenjellegű foglalkoztatást, ezért amennyiben
megürül az álláshely, szükséges lesz mást felvenni'

A képviselő-testület atá4ékoztatást tudomásulvette, e napirendi pontban nem születetthatározat.

E.) Favósdrlás
Tiirökné Gáil Éva képviselő: t ájékoztatta a testületet, hogy I5-I7 db szilvafa kiszáradt. Szükséges
lenne pótolni. Kérte a test{ilet hozzé$án;Jását20 db szilvafa megvásárlásához.

Fenyvesi Arpád polgármester: a szilvafa vásárlásáva| egyetért,de kérte a testület hozzét1áruirását az
irodába egy szonyeg, egy porszívó, az orvosi rendelőbe egy fritőtest és egy fényképezőgép
megvásárlásához is.

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

119t2012. (rX.16.\
Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy hatÍtrozott, hogy az alábbi vásárlásokhoz
hozzájáruI:20 db szilvafa, irodába szőnyeg, orvosi rendelobe fiítotest' fényképezógép, porszívó.
F elhatalm a zza a pol gétrmestert a vás árl ások l ebonyo lí tásár a.

Határidő: értelemszeni
Felelős: FenyvesiÁrpádpolgármester

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

Fenyvesi Arpád
polgármester

Szauer Tímea
1egyző

K.m.f.


