JEGYZOKONYV
Készült Szemelyi Önkormán yzat Képviselő_testületének
2013.07.18. napján tartott nyílt testületi üléséről
Az ülés helve:
Jelen

Polgármesteri Hivatal Szemely

vannak:

Fenyvesi Arpád
Dani Zoltán
Törökné Gáll Éva
Szőke Csaba
Csonka Edina

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Szauer Tímea

jegyző

Fenwesi 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 szerint
határozottmeg.

NAPIREND
1.) Helyi Esélyegyenlőségi Program
Ea: Szauer Timea jegyző

2.) Kocsma pályázat elbírálása
Ea: Fenyvesi Arpád polgármester
3.) Egyebek
a.)

Bolt mögtitti betonlépcső

b.) Buszmegállók
c.) MVH pá|yázatirás
d.) Múzeum (kisház) építkezés

Hivatali dolgozó felvétele
f.) Fűnyíró javítása
e.)

I.

Napirendi pont

Fenwesi Arpád polgármester: kérte a testületet, hogy a

Helyi

tartalmának ismeretében szíveskedjenek jóváhagyni a programot.

A képviselő-testület

Esélyegyenlőségi Program

tárgya|t és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbihatározatothozta:

93/2013. (VII.18.) határozat
Szemely Község ÖnkormányzatKépviselő-testülete a település Helyi Esélyegyenlőségi Programját
az eloterj esztésnek me gfelelő adattartalommal elfogadj a.

Határidő: értelemszerrí

Felelős:

FenyvesiÁrpádpolgármester

II. Napirendi pont
Fenyvesi Arpád polgármester: tá4ékoztatta a testületet, hogy három pályéuat érkezett a kocsmára,
ebből kettő érvényes' mert az ,egyik pályévő nem fizette be a pályázati kiírásban szereplő kaukciót.
Ettől fliggetlenül ismertette mindhárom pályázatlartalmát és kérte a testület döntését.

A képviselő-testület tárgyalt

és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbihatározatothozta:

2013. (YII.18.) határ ozat:
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Spán Róbert' CIRI Bt, valamint a
Peternai Ba|ázs egyéni vállalkoző által benyujtott pályazatokat. Megállapította, hogy Spán Róbert
pályázata érvénytelen,mivel apályázatban kiírt kaukciót nem fizette be.
A pályázat győztese: Petemai Ba|ázs. A testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés
aláirására.
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Határídő:
r.r.lor,

értelemszerű
penyvesi Árpád polgármester

III. Napirendi pont

Törökné Gáll Eva képviselőz tájékoztatta a testületet, hogy a bolt kert felőli részéna saroknál le
van törve járda, ez balesetveszélyes. Kérte a testület hozzájáru|ását a járda felújításához.
A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen

0 nem szavazati aránnyal)

azalábbihatározatothozta:

95/2013. (Vil.18.) határozat:
Szemelyi Önkormányzat Képviselo-testülete úgy határozott, hogy megcsináltatja a boltnál lévő
j ár dát. F elhatalma zza a p ol gármestert a munkál atok lebonyolítására.

Határidő:

értelemszerű
Felelős: Fenyvesi Arpád polgármester

IV. Napirendi pont
Fenwesi Arpád polgármesterz tájékoztatta a testtiletet, hogy meghívásos alapon három asztalos
nyújtott be fuajánlatot a buszmegálló és a buszforduló felújítására. Nevezetesen: Gácsi Lászlő
250.320,- Ft; Gyurasics Bútoripari Kft: 348.000,- Ft, valamint Bútor 200 Bt: 310.000,- Ft. A
legolcsóbb ajánlatot tevő vállalkozót javasolta és kérte a testület döntését erre vonatkozőan.

A képviselő-testület tárgyalt

és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbihatérozatothozta:

96/2013. (V[.18.) határozat:
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy hatÍrozott, hogy felújitja a buszmegállót és
buszfordulőÍ. Az előzetesen bekért árajánlatok közül Gácsi LászIő 250.320,- Ft-os ajánlatát
elfogadja, felhatalmazza apolgármestert a vállalkozői szerződés a|áfuására.

HatárÍdő:

értelemszení

Felelős: Fenyvesi Arpád polgármester
V. Napirendi pont

Fenwesí Arpád polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy az MVH-hoz benyújtott
Falumegújítás pályázat 5'493.000,- Ft összegben elfogadásra kenilt. Annak idején, mikor a

pályéaatirás történt a Wirthné Móricz Zsuzsanna ingyen vállalta a pályázatirást azzal a feltétellel,
hogy megvalósítás esetén ő legyen a menedzsere ennek a pályázatnak. A pályázat gyakorlati
lebonyolítására 400.000,- Ft + Áp'e ánqánlatot adott. Elmondta, hogy ezt az információt
tájékoztatásnak szánta, hiszen a testület még arról sem döntött, hogy kíván-e élni ezze| a
pályázattal' Vagy nem.

A képviselő-testület atá4ékoztatást tudomásul vette,

e napirendi pontban nem

születetthatározat.

VI. Napirendi pont
Fenwesi Arpád polgármesterz tá|ékoztatta

a testületet, hogy a kisház építkezéseelindult. Vannak
olyan tételek, amik nem lettek a pályázatba beépítve. Amikor a válaszfal lebontásra került, akkor
derült ki, hogy három szintkülönbség van az épúletben,melyet nem olyan könnyű áthidalni. A
legegyszenibb és legolcsóbb megoldásnak az bizonyult, hogy felszedik az alját lebetonozzák és
kőlappal lerakják. Ez plusz díj, továbbá korábban szó volt arról, hogy az ablak és az ajtó is
kicserélésre kerüljön. Ismertette az adott feladatok költségeit, melyek összesen 342.850,- Ft. Kérte a
testület hozzájárulását, hogy a korábban erTe a célra félretett pénzből kifizetésre kerülhessen ez az

összeg.

A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen

0 nem szavazati aránnyal) az a|ábbihatÍrozatothozta:

2013. NII.L8.| határ ozatz
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul a kisház felújításával
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kapcsolatos munkálatok díj ának kifi zetéséhez 3 42.8 50,- Ft összegben.

Határidő:

értelemszení

Felelős: Fenyvesi Arpád polgármester

VII. Napirendi pont
Fenwesi Arpád polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy a Mester Csabané hivatali dolgozó
felmondott, mely közös megegyezéssel elfogadásra került. Úi dolgozót szükséges felvenni.
Előzetesen már sző volt arról, hogy szükséges egy hivatali dolgozó al'lhoz, hogy az itteni
adminisztratív feladatok zökkenőmentesen mehessenek tovább. Bemutatta az új kolléganőt Joó
Szilvia szemé1yében.
Dani Zoltán alpolgármester: elmondta, hogy a képviselőkkel egyeztetett azza| kapcsolatban, hogy
szükséges-e hivatali dolgozó felvétele. Lakossági jelzés érkezett felé, hogy miért nem helybéli
került alkalmazásra.

Fenwesi Árpád polgármester: elmondta, hogy nem is volt szándékában helybelit foglalkoztatni,
mivel nincs ismerete arról, hogy helybéli munkanélküliek közül Van-e a munkakör betöltésére
alkalmas személy. A Szilvia már korábban egy hónap gyakorlaton vett részt az önkormányzatná|,
belelátott a munkába, és szeretné folyamatossá és a lehető legzökkenőmentesebbé tenni a feladat
átadását

a

munkáltatói jogkör gyakorlója a
polgármester, eldöntheti, hogy kit vesz fel, viszont a testület dönt anól - tekintettel arra, hogy ez
nem kötelezően e|Iátandó feladat -, hogy kívánja-e a jövőben ezt a munkakört finanszirozni.

Szauer Tímea iegvző: tájékoztatásul elmondta' hogy

Fenvvesi Árpád polgármester: elmondta, hogy rengeteg a feladat' szükségesnek tartja a hivatali
dolgozó megtartását. Amennyiben a testület mindenképpen spórolni kíván, akkor a két betöltött
státuszból a hivatali dolgozói státuszt javasolja meghagyni, a START munkaprogramba bedolgozó
mező gazdasági munkakör

A képviselő-testület

he

lyett.

tétrgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az aléhbihatározatothozta:

98/2013. (V[.18.) határozat:

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy ltatározott, hogy megszünteti

a

START

munkaprogramban bedolgozó Krammer Zsolt munkaviszonyát és ezzel egyidejűleg a munkakörrel
betöltött státuszt is.

Határidő:

értelemszení

Felelős: Fenyvesi Arpád polgármester

VIII. Napirendi pont
Dani Zoltán alpolgármester: tájékoztatta a testületet' hogy ismét javítani kell a fűnyírót' Eltörött a
kardántengely. Szakemberek elmondták, hogy ez a tengely, ami ezen a gépen Van' eggyel kisebb
gépre valók. Baján javídák 70.000,_ Ft körüli összegben úgy, hogy a szá|litás is önköltséges. Egy
35-50 le közötti

gépre az egy1k helyen 92.000,- Ft, a másik helyen 94.000'- Ft.

A képviselő-testület

até4ékoztatást tudomásul vette' e napirendi pontban nem születetthatátrozat.

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban további hozzászőlás, észrevételnem hangzott e|

polgármester megköszönte

a részvéte|tés az ülést bezárta.

K.m.f.
4

a

Fenyvesi Arpád
polgármester

Szauer Tímea
jegyző

