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Készült Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testületének
20 14.02.0 4. n apj án tartott testü leti ü lés érő l

Az ülés helve: Polgármesteri Hivatal Szemely

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

Dr.Schleich Mária szoc.ig.előadó
Sági Valéria pénzngyi eloadó

Fenwesi Árpád polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy az
ülés határozatképes mivel a képviselő-testület 4 tagJábő| 4 képviselő megjelent.
Javaslatot tetl az ülés napirendjére' melyet a képviselő-testtilet egyhangúlag az a|ábbiak szerint
határozott meg.

NAPIREND

1.) A Közös Önkormányzati Hivatal2014. évi költségvetési tervezete
Ea: Sági Valéria pénzügyi előadó

2.) Szemety Község Önkormányzatánakz}ll. évi átmeneti gazdálkodása
Ea: Sági Valéria pénzügyi előadó

3.) Szemely Község Önkormányzata20t4. évi költségvetés tervezete
Ea: Sági Valéria pénzügyi előadó

4.) Szemelyi földutakkal kapcsolatos feladatok
Ea: Fenyvesi Arpád polgármester

5.) Buszmegálló felújítás Szemely_Szentkútpusztán
Ea: Fenyvesi Arpád polgármester

ó.) Javaslat a településen parkoló távolsági autóbusz új telephelyére
Előadó: Fenyvesi Arpádpolgármester

7.) Egyebek
8.) Zárt ülés

Fenwesi Árpád polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy az
ülés határozatképes mivel a képviselő-testtilet 5 tagjából 4 képviselő megjelent.
Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a képviselő-testület egyhangúlag az alábbiak szerint
határozott meg.

I. Napirendi pont

$áei Valéria pénzügYi előadó: ismertette az előterjesztésnek megfelelően a Pécsudvardi Közös
onkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési beszámoló adatait, továbbá a Pécsudvardi Közös
onkormányzatiHivatal2014. évi költségvetésének tewezetét, kérte annak jóváhagyását.



A.) 2013 .évi beszdmoló
A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) azalabbihatározatothozta:

1 l20t4. (|I.04.\ határozat
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Határidő: érte1emszerű
Felelős: FenyvesiÁrpádpolgármester

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

2 / 2014. (II.04.\ határ ozat
Szemely Község Önkormányzatának Képviselő-testtilete a Pécsudvardi Közös Önkormányzati
Hivatal 20l4. évi költségvetését az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Határidő: értelemszení
Felelős: FenyvesiÁrpádpolgármester

n. Napirendi pont

Sáei Valéria pénzügyi előadó : Beszámolt a képviselő-testületnek a költségvetés elfogadásáig
teljesült bevételekről illetve kiadásokról.

Szemelyi Önkormányzat átmeneti gazdálkodás 201 3.év

Bevétel:
Nettó finanszírozás 1261
Bérleti díj 68
Átvett p.eszköz 1973
Bevétel összesen: 3302

Kiadás
Bér 883
Dologi 1331
p.e'Átadás 17o
Segély 661
Kiadás összesen: 3045

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



3 12014 (IL04.\ határozat
Szemelyi ÖnkormányzatKépviselo-testülete az önkormányzat2014. évi átmeneti gazdálkodásáról
szóló beszámolót jóváh agyja.

Határidő: értelemszerű
Felelős: Fenyvesi Árpád polgármester

III. Napirendi pont

Sáei Valéria pénzügvi előadó: ismertette az előterjesztésnek megfelelően az önkormányzat 2014.
évi költs égvetésének tew ezetét, kérte annak j óváhagyását.

Fenwesi Árpád polgármester: szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az Önkorm ányzatjelentős
összegű pénzmaradvánnyal zárta M e|őző évet, iey remélhetőleg a 2014. évi fejlesztési
elképzeléseket meg tudják valósítani. Kéri a képviselő-testület tagjait fogadják el a 2014. évi
önkormányzati költségvetést.

További kérdés' hozzászőlás nem hangzott el, a képviselő-testiilet (4 igen 0 nem szavazati
aránnyal ) megalkotta a:

Szemely Kiizség onkormányzat Képviselő_testületének
112013. (III.01.) számú rendeletét

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Napirendi pont

Fenwesi Árpád polgármester: emlékeztette a képviselő-testület tagjait, hogy a decemberi
közmeghallgatáson elhangzott, hogy a Kossuth Lajos utcai kertek végén elhelyezkedő út, nem a
tulajdoni lapon szereplő hrsz. szerint Van használatban. Több tulajdonos jelezte, hogy a
magántulajdonában lévo területet be kívánja keríteni, ezért szükséges, hogy ftildmérő kimérje az út
foldhivatali nyilvántartás szerinti területét. A frldút rendeltetésszerű használata érdekében azt fel
kell újítani' A 2014. évben a költségvetésben 900 ezer forint pénzösszeg került betervezésre a
felújítására. Javasolja, hogy három áraján|atot kérjenek be az útfelújításra.

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

4 /2014 ilI.04.\ határozat
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szemely, Kossuth Lajos utcai
kertek végén elhelyezkedő ftldutat a ftjldhivatali nyilvántartási adatok szerint kiméreti. A ftildmérés
időpontjáról az érintett tulajdonosokat tájékoztatja. A fi'ldút rendeltetésszení használatához
szükséges útfelújításhoz apo|gármester kérjen be 3 árajánlatot.

Határidő: 2014. április 30.
Felelős. Fenyvesi Árpádpolgármester

IV.



V. Napirendi pont

Fenwesi Árpád polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatosan tájékoztatta a képviselő-testület
tagjait, hogy a Szemely-Szentkútpusztai buszmegálló nagyon rossz állapotban van. A 2014. évi
költségvetésben erre a célra is beterveztek 500 ezer Ft összeget. A felújításra fordítható összegből
szükséges a buszmegálló fodémcseréje, a padozat felújítása, a buszmegálló és a kőzÚt közötti út
rendbetétele.

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

5/2014 (d.I.04.\ határozat
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete Szemely-Szentkútpuszta közigazgatási területén
elhelyezkedő buszmegálló felújítását a 2014. évi költségvetésbe betervezett 500 ezer Ft értékben
elvégz| A felújítás során szükséges a buszmegálló fodémcseréje, a padozat felújítása, a
buszmegálló és a közilt közötti út rendbetétele. A feladatok koordinálására és a szükséges
szerződések megkötésére a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2O14. április 30.
Felelős: FenyvesiArpádpolgármester

VI. Napirendi pont

Fenwesi Árpád polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait' hogy lakossági bejelentés
érkezett, mely szerint a Volán busz, a jelenlegi parkolóhelyen zavafia a környéken lakókat. Kérik,
hogy helyezzék át a busz parkolóhelyét olyan területre, ahol nem okoz zavart az izemeltetése.
A jelenlegi parkolóhelyen zavarja továbbá télen a hó eltakarítást és a síkosság mentesítési
munkálatok elvégzését is. Javasolja, hogy a Kossuth Lajos utcából csatlakozó Iskola utca sarkában
parkoljon a busz, a Török Zsigáék háza előtt, akivel a polgármester úr már egyeztetett is. Török
Zsigmond je|ezte, hogy korábban is parkolt már ott a busz és őt valamint a családját nem zavarja a
busz korai indulása.

Dani Zoltán alpolgármester elmondja' hogy beszélt mindkét buszsoforrel, akik elmondták, hogy a
javasolt új hely azért nem alkalmas a parkolásra, mert a busz nem tud kitolatni erről a helyszínről.
Folyamatosan áll ott egy személygépkocsi is. A Kresz szabályai szerint a kereszteződéstől 50 m
távolságban nem lehet megállni. Kispál Zoltán buszsofőr véleménye szerint a jelenlegi
parkolóhelyétől kicsit lejjebb parkoljon a busz, ezt egyeztette is a környék lakóival, aklk az
elfogadták próbaként . Véleménye szerint, amíg nem érkezik újabb lakossági bejelentés addig ezzel
a napirenddel nem kell a továbbiakban foglalkozni.

A képviselő-testület atájékoztatást tudomásul vette, e témakörben döntést nem hozott.

VII. Napirendi pont

A./ Csomagkiosztó Bizottság megalakítása

Fenwesi Árpád polgármester: tájékoztatja a képviselő-testület tagsait, hogy a Gyermekvédelmi
Alapítvány ebben az évben is oszt élelmiszercsomagot a rászorulóknak. Négy raklappal összesen
2600kg mennyiségben kapnak élelmiszertámogatást az arra rászorultak. Javasolja, bogy az elmúlt



évbez hasonlóan alakítsanak csomagkiosztő bizottságot, akik majd szervez1k és bonyolít1ák a
csomagok kiosztását. Javasolja Törökné Gáll Éva, Csonka Edina és Szőke Csaba képviseloket a
bizottsági tagságra. A polgármester kéri a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit' hogy a
népesség nyilvántartási adatok alapján készüljön egy szemelyi naprakész adatbÍuis valamint kéir az
elmúlt évi kiosztó lista másolatát. A szállitás február l3-án|esz, a kiosztás időpontja: 2014. február
15.

A képviselő-testület tárgyalt és 4 igen 0 nem határozattal az alábbihatározatot fogadta el:

6 l 2014 (II.0 4.\ határ ozat
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekvédelmi Alapítványtól a település
rászorulói részére érkező élelmiszer csomag kiosztó bizottságot hoz létre. Tagjai: Törökné Gáll Éva,
Csonka Edina és Szőke Csaba képviselők. A csomag kiosztás időpontja. 2014. február 15. a
szociális túzifa elszámolási határideje 20I4. március 31.

Határidő: 2014. március 3l .

Felelős: Fenyvesi Árpád polgármester

B./ Mezei József vállalkozói szerződése

Fenyvesi Árpád polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait' hogy a helyi gyűjtemények
háza feli!ításával kapcsolatban 20ll. évben úgy dcintött a képviselő-testiilet, hogy erre a célra 3,5
millió forint összeget biztosít. Az azőta eltelt időszakban több alkalommal hozott a képviselő-
testület a beruhínáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokat. A vállalkozó legutóbbi kimutatása
szerint többletmunkákat végzett el' amelyekre szintén volt képviselő-testületi döntés. A
polgármester úr kéri a jegyző helyettest, tekintse át az e|mult két év jegyzőkönyvei alapján a
képviselő-testületnek a helyi gyűjtemények házával kapcsolatos kötelezettségvállalásait és annak
megfelelően készítse elő a következő testületi ülésre a kivitelezővel kötött megállapodás
módosítását.

A képviselő-teshilet tárgyalt és 4 igen 0 nem szavazatta| az alábbihatározatot fogadta el:

7 l20"l,4 (II.04.\ határozat
Szemelyi ÖnkormányzatKépviselő-testülete a Mezei József vállalkozóval a Szemelyi Hellörténeti
Gyűjtemény épületének felújítására kötött szerződése módosításához felkéri a jegyző helyettest'
hogy 2011' évtől visszamenőleg gyűjtse ki azokat a képviselő-testületi egyedi kötelezettségvállaló
döntéseket, amelyek a beruházáshoz kapcsolódnak és ennek megfelelően készítse elő a szerződés
módosítását. A szerződés módosítás átbeszélésére egy rendkívüli képviselő-testületi ülésen kerül
sor.

Határidő: 2014.03.31.
Felelős: Fenyvesi Árpád polgármester

C./ Lakoss ági iv ővíz p á"ily ázat

Dr. Schleich Mária igazgatási előadó tájékoztat1a a képviselő-testület tagait, hogy a
8/20l4.(I.3|.) számű BM rendelet alapján ismét lehetőség van a lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás díjának csökkentés ére pá|yénatot benyújtani a Magyar Államkincstár felé.
Javasolta apályázat beadását' melyhez képviselő-testületi döntés szükséges.



A képviselő-testület tárgyalt és 4 igen 0 nem szavazatta| az alábbihatározatot fogadta el:

8 / 20l'4. (02.0 4\ számű határ ozat

Szemely Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a 812014. (I.31 .) BM rendel et alapján a
2,014. évi lakossági viz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentés ere pályázatot nyujt be a Magyar
Allamkincstár felé. A Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás
igénylésének benyújtására és apáLyázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Határidő: 2014. február 14.
Felelős: Fenyvesi Árpád polgármester

D. Cafetéria Szabályzat módosítása

Fenyvesi Árpád polgármester javasolja, hogy a Start munkaprogram mindenkori csoportvezetője
részesüljön havi 5.000.-Ft összegű étkezési utalványban.

A képviselő-testület tárgyalt és 4 igen és 0 nem szavazattal az a|ábbihatátrozatot fogadta el:

9 l 2014. (02.04\ számű határ ozat

Szemely Község Önkormányzatának Képviselő Testülete elfogadta a Szemely Község
Onkorm án y zatának C afetéri a S zab á|y zata m ó do sí tás át.
A szabáIyzat kiegészül a START munkaprogram mindenkori csoportvezetője havi 5.000._Ft értékű
cafetéri a j u ttatás áv al.

Határidő: 2014.03.01.
Felelős: Fenyvesi Árpád polgármester

E. Közműbekötés önkormán yzati ingatlanra

Fenyvesi Árpád polgármester emlékezteti a képviselő-testület tagjait arra, hogy a Szemely 105
hrsz-ú ingatlan megosztásra került. Az újonnan kialakított ingatlanra a gázmíibekötést meg kell
rendelni. A gázbekötés költsége a2014. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

A képviselő-testület tárgyalt és az alábbihatározatot fogadta el:

10 / 20|4. (02.04t' számű határ ozat

Szemely Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megrendeli azE.on Energiaszolgáltató
Kft.tol a Szemely 10512 lnrsz-ú ingatlan gáz csatlakozását a fővezetékre. A közműcsatlakozás
költségeit a költségvetéséből biztosítja. Felkéri a polgármestert a megrendelés bonyolítására.

Határidő: 2014. április 30.
Felelős: FenyvesiÁrpádpolgármester

F. Ilelyi Választási Bizottsági tagok megválasztása



Fenyvesi Árpád polgármester tájékoztatja a képviselő+estület tagait, hogy a korábbi HVB tagjai
közül nem mindenki vállalta a feladatát, ezért a HVI vezetóje által tett javaslatra és a jelöltekkel
tör1énő egyeztetésre hivatkozva az alábbi személyeket kéri elfogadásra:

Bari Gyuláné
Buzgányné V arga Kri sztina
Schellenberger Judit
Gettlingerné Szoics Klára
Mátyás Adrienn

Póttagok: Fodorné Kiss Henrietta
Molnár Gábor

A képviselő-testület tárgyalt és 4 igen 0 nem szavazattal az alábbihatétrozatothozta:

11 / 20|4. (02.04\ számű határ ozat

Szemely Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Helyi Választási Bizottságba az alábbi
sz em él yeke t v álasztotta:

Bari Gyuláné
Buzgányné Varga Krisztina
Schellenberger Judit
Gettlingerné Szoics Klára
Mátyás Adrienn

Póttagok: Fodorné Kiss Henrietta
Molnár Gábor

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

K.m.f.

Fenyvesi Arpád
polgármester

Szauer Tímea jegyzÍl helyett
dr. Schleich Mária szoc.ig.előadó


