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Fenyvesi Árpád 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-testtilet egyhangúlag az alábbiak
sz

erint határ ozott me g.

Napirendek:
1.) A településen keletkezettháztartási szennyvÍz elszállítására beérkezett
árajánlatok elbírálása
Ea: Fenyvesi Árpád polgármester
2.) Megátlapodás a Misina Természet és Áilatvédő Egyesülettel a kóbor ebek
befogadására
Ea.: Fenyvesi Árpád polgármester
3.) Egyebek
a.) Csorba Győző Megyei Könyvtár szakmaÍ beszámolója a 2013_banvégzett
tevékenységéről
b.) Döntés a Szemely Holnap Egyesület támogatásáról
c.) Tájékoztatő az út felújítási munkálatokról
d.) Táj éko ztztő a Szentkútpusztai buszmegálló felújításáról
e.) Lemondás a polgármesteri tisztségrőI
f.) Tájékoztatás a Szemelyi Önkormányzat gazdaságí helyzetéről
4;1

Zárt

íi|és

Fenyvesi Árpád polgármester a napirendek tárgyalása előtt megköszöni a képviselő-testület
tagjainak munkáját, mivel korábban már mindenki tudomására hozta, hogy a mai ülés
számára az utolsó képviselő-testületi ülést jelenti ebben aZ önkormányzati ciklusban.
Elmondja' hogy a képviselő{estület eredményes, jó munkát végzett. A ciklusprogramban
meghatározott feladatok többségét teljesítette. A fejlesztési célokat megvalósította, az uj
onkorm án yzat munkáját Stab i l gazdasági h átt énel tudj a tám o gatni.

A képviselők nevében Dani Zoltán alpolgármester megköszönte

munkáját és gyógyulást, jó egészséget kívánt számára.

Fenyvesi Árpád polgámester

Napirendek tárgyalása

:

1.) A településen keletkezettháztartási
árajánlatok elbírálása
Ea: Fenyvesi Árpád polgármester

szennyvíz elszállítására beérkezett

Fenyvesi Árpád polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy

a nem közművel
összegyújtöttháztartási szernyviz közszolgáltatással kapcsolatosan négy vállalkozót keresett
meg árajánlattételi felhívással. Megkeresésérekizárólag Gradwohl János egyéni vállalkozó
adott be árajánlatot a településen keletkezett szennyvíz elszá|litására. Ismertette az ajánlatot
az alábbiak szerint:
- alapdíj 900.-Ft/m3
- ürítési díj 500.-Ft/m3
A vállalkozó összesen l.400.-Ft/m3 bruttó összegű árajánlattal vállalja 20|4.évben a
tel epül és en kel etk ez ett fo l yékony hul l ad ék e|szá||itás át.
Mivel a többi válla|koző választa sem méltatta a megkeresését és az ajánlatot a jelenleg
szállitő vállalkozói árnál kedvezobbnek tartja,javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a
beérkezett ajánlatot és kösSön szerződést a vállalkozóval a településen keletkezett folyékony
hull adék elszállitásilr a.
A képvislő-testület
határ

o

zatot

fo

a polgármester javaslatát elfogadta és 5 igen 0 nem Szavazatta| az alábbi

gadta el

:

47l2014.(VII.29.) számú képviselő_testületi határozat

Szemely Község Önkormányzatának Képviselő-testiilete elfogadja Gradwohl János egyéni
vállalkozó áraján|atát 1.400.-Ft/m3' a településen keletkező háztartási szennyviz
elszállítására. Gradwohl János rendelkezik befogadó nyilatkozattal, mely szerint a pellérdi
szenrryvíztárolóba szá|litbatja a szippantott szennyvízet. A képviselő-testület szerzodést köt a
vál l alkozóval, fe lhatalm azza az alpol gárme stert a szerző dés aláír ásár a.
Határidő: 2014. augusztus 15.
Felelős: Dani Zo|tán alpolgármester

2.) Megállapodás a Misína Természet és Áttatvooő Egyesülettel a kóbor ebek
befogadására
Ea.: Fenyvesi Árpád polgármester

Fenyvesi Árpád polgármester tájékoztatja a képviselő+estület tagjait, hogy az elmúlt
években a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás támogatásával működött a Misina
Természet és Állatvédő Egyesület közremríködésével a kóbor ebek befogadása. Ettől az évtőt
kezdődően a Társulás támogatása jelentősen csökkent, igy az Egyesület az
Önkormányzatokkal egyedi megállapodást kötött. Úgy gondolja, hogy továbbra is fontos a
kóbor ebek befogadására és elszállitására szerzódést kötni' ezért javasolja, hogy az

Egyesületet keresse meg az Önkormányzat|evélben, melyben kérjen kimutatást a Szemelyből
befogadott ebek számáről az elmúlt öt évben, valamint kezdeményezze a megállapodás
m egkötés ét továbbra i s, el fo gadh atő ár ajánlattétel esetéb en.

A

képviselő_testület a polgármester javaslatáva| egyetértett és 5 igen 0 nem szavazattal az
alábbi határozatot fogadta el:

48/2014.(VII.29.) számú kéttviselő-testületi határozat

Szemely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete levélben megkerese a Misina
Természet és Allatvédő Egyesületet' kérve..a település területéről befogadott kóbor ebek
számát az elmúlt öt év viszonylatában. Az onkormányzat továbbra is megállapodást kíván
kötni a település kozigazgatási területéről beszállított kóbor ebek befogadásáta' amennyiben
az Egyesület kimutatását' valamint fuaján|atát elfogadhatónak tarta az Önkormányzat.

Határidő: 2014. augusztus
Felelős

:

15.

D ani Zoltán alpolgármester

3.)Egyebek
a.) Csorba Győző Megyei Ktinyvtár szakmai beszámolója a 2013-banvégzett
tevékenységéről
Fenyvesi Árpád polgármester ismertette a CsorbaGyőző Megyei Könyvtár beszámolóját a
könyvtárbusz 2013. évi munkájáról. A település számáta heti egy alkalommal biztosít a
Könyvtár a legújabb könyvekből k<ilcsönzési lehetőséget, melyet a település lakosságának
jelentős része igénybe is vesz. Ezenkívül a település számára évi két alkalommal biztosít
támogatást rendezvényre' egy gyermek és egy felnőtt programra. A kapcsolattartő Török
Zsigmond kíválóan alkalmas a feladatÍra. A képviselő-testület mandátuma alatt jött létre a
szo|gá|tatás, mellyel el égedettek

A

képviselőtestület a tájékoztatását és a polgármester értékelésétmeghallgatta, a
könyvtárbusz munkáját értékelte és 5 igen 0 nem szavazattal az alábbihatározatothozta:
4912014.(VII.29.) számú képviselő_testületi határozat

Szemely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csorba Győző Megyei Könyvtár
szakmai beszámolóját a2013. évi munkájáról megtárgyalta és azt elfogadta. A szolgáltatást
nagyon jónak minősítette. A település lakossága a szolgá|tatással és a kapcsolattartó
személyévelelégedett.

Határidő: azonnal
Felelős

:

D ani Zoltán alpolgármester

b.) Egyebek: Döntés a Szemely Holnap Egyesület támogatásáról

Törökné Gáil Évaa Szemelyi Holnap Egyesület elnöke megköszönte a képviselő-testület
tag|ainak segítő munkáját melyet a Helyt<irténei Gyűjtemény kialakítása során végeztek,
valamint a Gyűjtemény átadásának ünnepén kifejtett tevékenységtiket, mellyel jelentosen
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. A projekt eredményes volt' még mindig érkeznek
adományok a gyűjteményhez. Újra érezni a településen a horvát kultúra és hagyományok
ápolásának fontosságát, az értékek'hez és a gyökerekhez va|ő ragaszkodást. Azzal a kéréssel
fordul a képviselő{estülethez, hogy támogassa meg az Egyesületet 250.000.-Ft összeggel,

melyből a gyűjtemény és kiállítás rendezőjének tiszteletdiját, és egy kiadvány készítését
ftnanszirozzák meg.

A képviselő-testület tárgyalt

és 5 igen 0 nem szavazattal az alábbihatározatot

fogadta el:

50/2014.(VII.29.) számú képviselő_testületi határozat

Szemely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szemely Holnap Egyesület
kérelmére250.000.-Ft támogatást állapít meg, mely összegből ftnanszírozza az E'gyesület a
Hely'történeti Gyűjtemény kiállításának szakmai vezetőjét, valamint egy hell kiadványt.
Határidő: azonna|
Felelős : D ani Zoltán alpolgármester
Egyebek: c.) Tájékoztatő az út felújítási munkálatokról

Fenyvesi Árpád polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az
adósságkonszolidációban 'nem részesült önkormányzatok szélmára nyújtott fejlesztési

támogatásból megvalósult útfelújításelkészült. Megtörtént az út műszaki átadás-átvétele és
megtörtént annak kifizetése is. A műszaki ellenőr által felvetett néhány hiányosság pót|ása az
egyéves garanciális javítás során teljesül.

DaniZolltátn alpolgármester kérdéskéntteszi fel, hogy ahol a nehéz gépjármű megsértette az
utat, kijavításra került e?

Fenyvesi Árpád polgármester vá|aszában elmondj a, űgy tudja igen, ahol leszakaőt az úttest
melletti terület azt helyreállították.

Dani Zo|tán

alpolgármester javasolja, hogy két teherautónyi foldet kellene még attől az
vállalkozótól vásárolni, akitól a faluház udvarának feltöltéséhez is vásároltak foldet. Egy
teherautóval fel kell tölteni még a területet, egy teherautóval le kellene depózni az
önkormányzati területre, amennyiben arra a későbbiekben szükség lesz még.

Egyebek: d.) Tájéko ztatő a Szentkútpusztai buszmegálló felújításáról
Fenyvesi Árpád polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Szentkútpusztai
buszmegálló felújítási munkálataiból a fodém cserén kívül minden elkészült. A vakolás
rendben van és kész a betonozás is. Kimerítettékaz erre szánt 500 ezer forintos keretet. A
felirat megrendelése Van még hátra. Kéri, hogy a Szentkútpuszta kerüljön feliratként a
buszmegállóra.

A

képviselő-test{ilet a polgármester javaslatával egyetértett és 5 igen 0 nem szavazattal az
al ább i határ o zatot ho zta:
51/2014.(VII.29.) számú képviselő-testületi határozat

a SzemelySzentkútpuszta településrészbuszmegállója feliratát, mely a korábbi feliratot tattalmazza:
Szentkútpuszta címmel.
Szemely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli

Határidő: 2014. augusztus 15.
Felelős: Dani Zo|tán alpolgármest

Egyebek: d.) Lemondás a polgármesteri tisztségről

Fenyvesi Árpád polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy megromlott
egészségi á|lapotára tekintettel a polgármesteri tisztségéről20|4. július 3l. napjával lemond.
Megkéri a jegyzó helyettest olvassa fel az írásban benyújtott levelét.
dr. Schleich Mária jegyző helyettes felolvassa Fenyvesi Árpád polgármester lemondó levelét
szóló levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

a polgármesteri tisztségéről. (lemondásról

Fenyvesi Árpád polgármester kéri a képviselő-testÍilet tagjainak tudomásulvételét
lemondásáról' tovább kéri' hogy a képviselő-testület által meghatározott áron

megvásárolhassa a mini lap-topját, melynek értékeújonnan 69.000.-Ft volt.

A képviselő-testület

tárgya|t és 4 igen 1 tartózkodás szavazatta| az alábbi határozatot fogadta

el:

5212014.(VII.29.) számú képviselő-testületi határozat

Szemely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fenyvesi Árpád polgármester
lemondását a polgármesteri tisztségéről 2014. július 31. napjával tudomásul vette. A

polgármesteri tisztség ellátásáról sző|ő 1994. évi LtrVIII. tv. 2.$. (d) pontja értelmében3 havi
végkielégítéstállapít meg számára, mel5mek kifizetése a munkakör átadás-átvételét követoen
kerül átutalásra. A képviselőtesttilet döntése értelmébenSzemely Önkormányzat által ftzetett
és a polgármester használatában lévő telefont 2014. szeptember 30. napjáig haszná|ja
tanácsadóként, mellyel segíti az alpolgátrmester és a képviselő-testtilet munkáját, valamint

folyamatosságot biztosít az együttműködő partnerekkel való kapcsolattartásra. Az
onkormányzat 25.000.-Ft Vételár ellenében eladja a polgármester által használt de az
önkormányzat tulajdonában lévő mini lap-top készülékét,annak tartozékaival együtt.
A képviselő-testület kéri a polgármestert és a jegyző helyettest, készítseelő a munkakör
átadását.

Határidő: 2014.július 3 l.
Felelős

:

D ani Zoltán alpolgármester

A képviselő-testület

tárgyalt és 4 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot fogadta

el:

53/2014.(VII.29.) számú képviselő_testületi határozat

Szemely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szemelyi

Önkormányzat
I3l20l3.(XII.31.) számű rendelete l3.$(5) bekezdése alapján valamint az Mötv. 65-68.$.-nak
megfeleloen Dani Zoltán alpolgármestertbizza meg a polgármesteri feladatok ellátásával az
önkormányzati vá||sztásokig 2014. október 12-ig. Dani Zoltán alpolgármester tiszteletdíját

nettó 50.000.-Ft összegben határoZZa meg, valamint havi 20.000.-Ft költségáta|án1fr. állapít
megszámára.
Határidő: 2014. augusztus 01.
Felelős: Dani Zoltán alpolgármester

E

gyebek: f.)Táj ékoz tatás a Szemelyi Önkormán y zat gazdasági

h

elyzetéről

Fenyvesi Árpád polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait Szemely Község
onkormányzata gazdasági helyzetérol.

Szemely
Szemely
Szemely
Szemely
Szemely
Szemely

onkormányzat
Önkormán yzat
onkormányzat
onkormiínyzat
onkormányzat

költségvetósi szám|a:
Iparúzésiadó számla:
START számla:
koncessziós díj :
kommunális adó:
Önkormán y zat Gépjárműadó szla :

2.153.326.-Ft
6.797.289.-Ft
2.002.923.-Ft
1.545.470.-Ft
583.764.-Ft
20.930.-Ft

Összességében elmondható, hogy az Önkorm ányzat eredményesen gazdálkodott, a település
üzemeltetése és a fejlesztési beruházások mellett tartalékolni is fudott.

Itt szeretné megjegyezni, hogy a START munkaprogramosok számára hagyományosan
megrendezésre kerül az aratő ünnep, amikor a betakarítások alkamából egy összetartó
ünnepséget szerveznek' Ehhez kéri a képviselő-testület jóváhagyását, és a költségvetésből
15.000.-Ft támogatást
A képviselő-testület

targyalt és 5 igen 0 nem szavazatta| az alábbihatározatotfogadta el:

5412014.(VII.29.) számú képviselő-testületi határozat

Szemely Község Önkormányzatának Képviselo-testülete a START munkások szétmára, az
arató ünnep programjiíhoz 15.000.-Ft támogatást nffit.
Határidő: 201 4. augusztus 1 0.
Felelős: Dani Zoltán polgármester

Több napirend nem lévéna polgármester megköszonte
munkáját' együttműködését és az ülést bezárta.

a képviselők négyéveskitartó

kmf.

Fenyvesi Árpád
polgármester

Szauer Tímea jegyző helyett
dr. Schleich Mária igazg.e|őadő

