
Készült a Szemely Község onkormányzat Képviselő_testületének
2014.08.19. napján tartott testületi üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Lothárd

Jelen vannak: DaniZo|tán alpolgármester
Csonka Edina képviselő
Törökné GállÉva képviselő
Szőke Csaba képviselő
Dr.Schleich Mária igazgatási ea.

Dani Zoltán alpolgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy a
képviselő-testület 4 tagJábő| 4 fo megjelent ezért az ülés határozatképes.
Ismertette a napirendi pontokat, melyeket a képviselő-testtilet egyhangúlag az alábbiak szerint
határozott meg.

NAPIREND

1.) A Helyi Választási Bizottság tagiainak megválasztása
Előadó: dr. Schleich Mária igazgatási eloadó

2.) Tájékoztatő a helyi önkormányzati választásokkal kapcsolatos határidőkről'
feladatokról
Előadó: dr. Schleich Mária igazgatási előadó

3.) A DunántúlÍ Regionális Yízmti Zrt. ivőxíz ágazata 15 éves időtávra szóló
fejlesztési tervének ismertetéseo a terv elfogadása
Előadó: dr. Schleich Mária igazgatási előadó

4.) Egyebek:
- Iskola kezdési támogatás
- Buszmegállókörnyékénekrendbetétele
- Polgármesteri Hivatal külső homlokzatának festése
- Szőlohegyiközvilágítás

1.) A HelyÍ Választási Bizottság tagiainak megválasztása
Előadó: dr. Schleich Mária igazgatási előadó

Dr. Schleich Mária igazgatási előadó javaslatot tesz a Helyi Választási Bizottsági tagokra, az
alábbiak szerint:

HVB tagok:
Bari Gyulané
Buzgányné Varga Krisztina
Gettlingerné Szobics Klára
Fodorné Kiss Henrietta
Nemes Szilvia
Szabó Tiborné



Tarjányi Timea

Nemzetiségi SZSZB tagok

Bőhm Györgyné
Kácsevicsné Graics Márta
Trapp Tiborné

A képviselő-testület tárgya|t és 4 igen 0 nem szavazattal az alábbihatározatotfogadta el:

58/20 14.(VIII.1 9.) számú határozat

Szemely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hell önkormányzati választások
bonyolítására a Helyi Választási Bizottsági tagoknak valamint a Horvát Nemzetiségi
önkormányz ati választásokhoz az alábbi sZsZB tagokat választotta meg:

HVB tagok:
Bari Gyuláné
Buzgényné Y ar ga Kri sztina
Gettlingerné Szobics Klára
Fodorné Kiss Henrietta
Nemes Szilvia
Szabó Tiborné
Tarjányi Timea

Nemzetisé gi SZSZB tagok:
Bőhm Györgyné
Kácsevicsné Graics Márta
Trapp Tiborné

2.) Tájékoztatő a helyi önkormányzativálasztásokkal kapcsolatos határidőkről,
feladatokról
Előadó: dr. Schleich Mária igazgatási előadó

dr. Schleich Mária igazg.előadő tájékoztatja a képviselő-testület tagtrait a választásokkal
kapcsolatos tudnivalókról' feladatokról és határidőkről. Két tájékoztatő készült, az egyik a
lakosság számára, a másik a jelöltek számára. A tájékoztatók a jegyzőkönyv mellékletét
képezik.
Az alább| fel adatok zajlanak a választás sal kapcsol ato san

Jelenleg zajlik:
- névjegyzéki kérelmek feldolgozása (nemzetiségi regisztráciő, átjelentkezési kérelmek

feldolgozása' moz góurna igénylés' adatletiltások)
- jelöltajanlás (formanyomtatványok bemutatása)
- Jelölőívkiadása,visszavétele'ellenőrzése

Feladatok:
- Helyi Választási Bizottságok alakuló ülése időpontjának meghatározása
- Helyi Választási Bizottsági tagok eskütétele' képzése (Birjánt végig kérdezni, ki tagja

a Birjáni Baráti Körnek _ nem lehet tagja a HVB-nek)



- Helyi Választási Iroda tagjainak kinevezése: jegyzőkönywezetok minden településre

- nemzetiségi is

A táj ékoztatót a képvi sel ő-testület tudom ásul vette.

3.) A Dunántúli Regionális Yízmtl Zrt. ivővíz ágazata 15 éves időtávra szóló
fejlesztési tervének ismertetése, a terv elfogadása
Előadó: dr. Schleich Mária igazgatási előadó

Dr. Schleich Mária igazgatási előadó tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a
viz1közmú szolgáltatásról szőlő 2011. évi CCIX. tv. 11.$-a rendelkezik arról, hogy a
vizikijzmu-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében vízikózmú-szolgáltatási
ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges készíteni. A gördülő
fejlesztési tervdokumentációt' a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletet ellátó
magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 2014. 09. 15-ig meg kell küldeni. A
viziközmú szolgáltatást ellátó DRV megküldte településenként a fejlesztési tervet, melyet
ismertet a képviselő-testülettel.

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

59 /2014. WII.19 .\ határ ozat
Szemelyi onkormányzat Képviselő-testülete a 20Il. évi CCIX. törvény (Vksztv.) l1.$
rendelkezései alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe lartoző 15 éves időtartamra szóló
Gördülő Fejlesztési Tervelkészítésével a település vízikozmuvét üzemeltető DRV Zrt-t (8600
Siófok, T anácsház u. 7 .) bizza meg.

Határidő: értelemszerű
Felelős: Dani Zo|tánalpolgármester

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

60 / 2014. NIII.L9.| határ ozat
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CCX. törvény (Vksztv.) 11.$
rendelkezései alapján az e|látásért felelős kötelezettségébe tartoző 15 éves időtartamra szóló
Gördülő Fej lesztési Tervet elfogadj a.

Határidő: értelemszerű
Felelős: D ani Zoltán alpolgármester

A képviselő-testtilet tárgyalt és 4 igen 0 nem szavazatta| az aléhbihatétrozatot fogadta el:

6t / 20 14. NIII.|9 .\ határ ozat
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2OtL évi CCX. törvény (Vksztv.) 1l.$
rendelkezései alapján az e||átásért felelős kötelezettségébe tartoző l5 éves időtartamra szóló
Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és Közmű-szabáIyozási Hivatal részére történő
megküldésre a település víziközművét üzemeltető DRV Zrt-t (8600 Siófok, Tanácshéu v. 1.)
bízzameg.



A
el:

Határidő: értelemszerű
Felelős: Dani Zoltán alpolgármester

4.) Egyebek:
- Iskolakezdésitámogatás
_ Buszmegállókörnyékénekrendbetétele
- Polgármesteri Hivatal külső homlokzatának festése
- Szőlőhegyiközvilágitás

A.)Iskola kezdésí támogatás

Dani Zoltán alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testtilet tagjait, hogy minden
tanév kezdetén iskolakezdési támogatásban részesítették az alsőtagozatos általános
iskolásoktól a felsőoktatásba járó hallgatókig. A korábbi években 5.000.-Ft/fő
támogatást adtak, javasolja, hogy a 20l4lI5-ös tanévre is ezt az összeget határozzák
meg.

képviselő-testiilet tárgyalt és 4 igen 0 nem szavazattal az alábbihatározatot fogadták

6212014.(VI[.19.) számú képviselő_testületi határozat

Szemely Község Önkormán y zatának Képviselő-testiilet a 20I 4 l l5-ös tanévben 5.000.-
Ft iskolakezdési támogatást nyujt az általános iskolás, a kozépiskolás valamint a
felsőoktatási nappali tagozatos hallgatók számára. A támogatás feltétele szernelyi
állandó lakcím, iskolalátog atási igazolás.
Az iskolakezdési támogatás kiosztásának első időpontja: augusztus 28-án l6.00 őrátől,
18.00 őráig. Szentkútpusztán 17.00 őrátől.
Az iskolakezdési támogatás kiosztásának második időpontja: szeptember I2-én 16.00
őrátől, 1 8.00 őráig. Szentkutpusztán 1 7.00 őrátől.

Határidő : értelemszerűen
Felelős: DaníZoltánalpolgármester

B.) Buszmegálló környékének rendbetétele

Dani Zo|tán alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagsait, hogy a Hársfa utcai
buszmegálló rendbetétele tervbe volt véve' szeretné' ha megvalósulna. Vállalkozóktól kért
árajánlatot rogzíthető padokra' szemetes edényekre. Fontos lenne a buszmegálló k<irül
lebetonozott területet kiszélesíteni. 4 db szemetes edény + l pad megvásárlása. A betonozásta
vagy térkövezésre 200.000.-Ft összeget szükséges biztosítani. Kéri'a képviselő-testület hagyja
jóvá, hogy a 2Ol4. évi költségvetésből 500.000.-Ft összeget biztosítson az Önkormányzat a
felsorolt feladatok megoldására.

A képviselő-testület tárgya|t és az alábbihatározatothozta 4 igen és 0 nem szavazattal:



63/2014.(VilI.19.) számú képviselő-testületi határozat

Szemely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a buszmegálló és környezetének
rendbetételére a 2014. évi költségvetéséből 500.000._Ft összeget biztosít, a buszmegálló és
környékének lebetonozására,valamint, 4 db szemetes edény és l rögzíthető pad vásárlására.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Dani ZoltÍn alpolgármester

C.) Polgármesteri Hivatal külső homlokzatának festése

Dani Zoltán alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testíilet tagjait' hogy a Polgármesteri
Hivatal külső homlokzata nagyon megkopott' eÍTe a célra a 2014. évi költségvetésben
elkülönítettek 200.000.-Ft összeget. A beérkezett árajánlatok alapján' kéri a képviselő-testület
tagait, értsenek egyet azza|,hogy az összeget 300.000'-Ft összegre módosítsák.

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

6412014.(VIII.19.) számú képviselő_testületi határozat

Szemely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal külső
homlokzatának festésére a 2014. évi költségvetésbe betervezett 200.000.-Ft helyett 300.000.-
Ft összeget irányoz elő. A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármester urat, a
munkálatok me grende lé s ére' a szerződé s a|áir ását a.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős : D ani Zoltán alpolgármester

D.) Szőlőhegyi közvilágítás

Dani Zoltán alpolgármester tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a közmeghallgatáson
felvetődött a kérés, mely szerint az önkormányzat kapcsoltassa vissza az érintett útszakaszon
akÓzvilágítást. Kéri, hogy a képviselo-testület vonja vissza a20ll. évben meghozott
döntését' mely szerint

A képvislő-testület tárgyalt és 4 igen 0 nem szavazattalazalábbihatározatot fogadott el:

65/2014.(VIII.19.) számú képviselő_testületi határozat

Szemely Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete úgy dönt' hogy visszavonja a
korábban hozott 78l20l0lx.2l.) száműhatározatát amelyben a szemelyi pincesoron a252 -
5 2 l hr sz-u terül et en kikap c so ltat ta kö zv 1l ágitást.

l.) Az Önkormányzat anyagi lehetőségei jelenleg lehetővé teszik az érintettterületen a
közvllágitás visszakapcsolásának, valamint üzemeltetésének ftnanszirozását.

2.) A képviselő-testületmegbizza az a|polgármester urat, hogy az E-oN-tól rendelje meg
a szemelyi pincesor fenti területét ismételt visszakapcsolását akőzvl|ágitásba.

Határidő: 2014. szeptember 0l.
Felelős: Dani Zoltán alpolgármester



DaniZo|tán
alapj ánalpol gármester

kmf.

Szauer Tímea jegyzo felhatalm azása
dr. S chl eich Mária igazg.előadő


