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Készült Szemelyi Önkormán y zat Képviselő_testületének
2013.0 4.l7. napj án tartott testületÍ üléséről

Az ülés helve: Polgármesteri Hivatal Szemely

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

Szauer Tímea jegyző
Sági Valéria pénzijgyi előadó

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

NAPIREND

l.) Az önkormányzat 2012. évi zárszámadása
Ea: Sági Valéria pénzijgyi előadó

2.) Gyepmesteri'szolgáltatás igénybevétele
Ea: Fenyvesi Arpád polgármester

3.) 2014. évi koncepció
Ea: Sági Valéria pénzügyi előadó

4.) Lakossági törmelék elszállítása
Ea: Fenyvesi Arpád polgármester

5.) Traktor használata lakossági célokra
Ea: Fenyvesi Árpád polgármester

6.) START kiÍizetés
Ea: Fenyvesi Árpád polgármester

7.) MezőíÍri pályánat
Ea: Fenyvesi Arpád polgármester



I. Napirendi pont
Sáei Valéria pénzügvi előadó: ismertette az előterjesztésnek megfelelően az önkonnányzat 2012.
évi költségvetési beszámoló adatait, kérte annak jőváhagyását.

A.) 2012. évi költségvetés módosítása
A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) azalábbihatározatothozta:

Szemely Község onkormányzat képviselő_testületének
5l20l3 (Iv.17.) önkormányzati rendelete

az önkorm ányzat 2012. évi költségvetéséről sző|ó 3 I20l2. (III.01)
rendelet módosításáról

B.) 2012. évi zárszámudás
A képviselo-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbihatározatothozta:

Pécsudvard Ktizség Onkormányzat képviselő-testületének
612013 (Iv.30.) önkormányzati rendelete

az önkorm álnyzat 2012. évÍ költségvetésének végrehajtásáról

il. Napirendi pont
Fenwesi Arpád polgármester: elmondta, hogy két kutyát fogtak úgy meg, a Kistérség keretén
belül létezo szolgálat elszállította, mivel a mezőőr nem tett egy lépést sem aZ tigy érdekében. A
Hivatal kiállította a megfelelő papírokat, de ez az önkormányzatnak 16'000'- Ft összegbe került. Az
egyik kutya gazdája előkerült, mert chipeltetve volt a kutya' de csak úgy kaphatja meg' ha aházi
pénztárba befizeti a szállitási költséget és azt a Hivatal leigazolja. A jövőt illetően fontos erről
beszélni. Hétvégén lesz chipeltetés, a jegyzó asszonyt felkértem egy rövid hirdetmény megírására,
melyben felhívjuk a lakosság figyelmét a chipeltetés és az oltás fontosságára.
A mezőőrre visszatérve érdemes elgondolkozni,hogy folyamatosan nem tesz eleget a munkájának,
pedig anyagilag sem lenne mindegy például a kutyabeszáI|ítás költsége. Van érdeklődő az áIlás
betöltésére, még egy-két dolgot körbe kell járni, de kérte a testület hozzájárulását a közeljövőben
egy mezőőri pá|yázat kiírására és a jelenle gi mezőőr státuszának megszüntetésére.
Felmerült az is, hogy milyen díjszabást lehet kiszabni arra az illet(ire, akinek az ebe állandóan kinn
kószál.

Szauer Tímea iegvző: amióta felsőbb jogszabály kivette az önkormányzat kezéből azt a
jogosultságot, hogy megbírságolja azokat az embereket' akiknek a kutyája közterületen felügyelet
nélkül kóborol, azőta nincs visszatartó erő. Azzal, hogy minden egyes alkalommal kihívjuk a
gyepmestert, elérhető, hogy akinek ténylegesen szüksége van akutyájára, kénytelen lesz kifizetni a
szál|itási költséget. Egy-két befizetés után már jobban oda fog figyelni az ebtulajdonos, tehát
működhet visszatartó erőként.

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

50 12013. (IY .l7 .\ határozat
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy rendszeresen igénybe kívánja
venni a gyepmesteri szolgáltatást, tekintettel arra, hogy a chipeltetés bevezetésével meg fog
szaporodni a kóbor kutyák létszáma.

Határidő:
Felelős:

értelemszerű
Fenyvesi Árpád pol gármester



III. Napirendi pont
Sáei Valéria pénzügYi előadó: ismertette a képviselő-testülettel a 2014. évi koncepciőt az
előterj eszté snek megfelelően' kérte annak elfo gadását.

A képviselő-testtilet tátrgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbihatározatothozta:

51120|3. 0Y .t7 .) határozat
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2OI4. évi költségvetési koncepciót aZ
előterj esztésnek me gfelelő adattartalommal.

Határidő: értelemszerű
Felelős: FenyvesiÁrpádpolgármester

IV. .Napirendi pont
Fenwesi Arpád polgármester: kérte a testület döntését arra vonatkozőan, hogy a lakosság részére
fenntartott konténert továbbra is kívánja-e fenntartani, mert ebben a pénzijgyi helyzetben meg kell
gondolni a nem kcitelezően ellátandó feladatait az önkormányzatnak.

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

5212013. (IY .17 .\ határozat
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a lakosság részére fenntartott
törmelék gyűjtő konténert felszámolja, tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére.

Határidő: értelemszerű
Felelős: FenyvesiÁrpádpolgármester

V. Napirendi pont
Fenwesi Arpád polgármester: elmondta, hogy a mai na megérkezett a rotációs adapter a
traktorhoz' tehát' innentől kezdve lehet vele dolgozni. Kérte a testület döntését arra vonatkozőan
hogy hasonlóképpen, mint a ftinyírás esetén adja-e az önkormányzat bérmunkára, avagy sem.

Dani Zoltán alpolgármester: elmondta, hogy nem támogatja,mert ha valami tönkremegy, akkor
nagyon drágahozzá az a|katrész.

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

53/2013. ilY.l7 .\ határozat
Szemelyi ÖnkormányzatKépviselő-testülete úgy hatátozott, hogy lakossági célra nem adja bérbe a
traktort.

Határidő: értelemszerű
Felelős: FenyvesiÁrpádpolgármester

VI. Napirendi pont
Fenvvesi Arpád polgármester: kérte a testület jóváhagyását arra vonatkozóan, hogy a START
programhoz szükséges használt foliával kapcsolatos adásvételi szerződést aláirja és a házi
pénztárből kifi zesse. Összege : kb. 2 60. 000,- Ft.



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

54 /2013. (I.Y .17 .\ határ ozat
Szemelyi onkormányzat Képviselő-testiilete hozzájáru|, a 260.000,- Ft összegű használt foliaváz
vásárlásához, továbbá felhatalmazza apolgártnestert az adásvételi szetződés megkötésére.

Határidő: értelemszení
Felelős: FenyvesiÁrpádpolgármester

VII. , Napirendi pont
Fenwesi Arpád polgármester: Hivatkozva az előző napirendi pontra kérte a testület
felhata|mazását egy új mezőori pá|yázat kiírására.

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

55/2013. (IY.17 .\ határozat
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy mezőőri állás betöltésére új
pályÍnatot ír ki, felhatalmazza a polgármestert a pályáutatés lebonyolításával.

Határidő: értelemszení
Felelős: FenyvesiÁrpádpolgármester

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

K.m.f.

Fenyvesi Árpád Szauer Tímea
polgármester jegyző


