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Készült Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testületének

20t4.04.24. napj án tartott üléséről

Az ülés helyei Polgármesteri Hivatal Szemely

Jelen vannaki Fenyvesi Árpád polgármester
Dani Zoltán alpolgármester
Csonka Edina képviselő
Szőke Csaba képviselő

Dr.Schleich Mária helyettes jegyző

Fenyvesi Árpád polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy
az ülés határozatképes mivel a képviselo-testület 4 tagtráből4 képviselő megjelent.
Javaslatot tett az ülés napirendjére' melyet a képviselő-testiilet egyhangúlag az alábbiak
szerint határozott meg.

Napirendi javaslat:

1.) Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója
Ea.: Sági Valéria gazdálkodási előadó

2.) Szemely Község onkormán yzatának 2013. évi költségvetésí beszámolój a
E.a.: Sági Valéria gazdálkodási előadó

3.) Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi szakmai
beszámolója
Ea: dr. Schleich Mária igazgatási előadó

4.) Szemely Község Falugondnoki Szolgálatának 2013. évi szakmai beszámolója
Ea: Mátyás Gyuláné falugondnok

5.) Egyebek
Ea: Fenyvesi Arpád polgármester

6.) Zértúlés

Napirendi pontok tárgyalása:

1.) napirend

Sági Valéria pénzügyi előadó ismerteti a Pécsudvardi Közös ÖnkormányzatiHivata|2Ol3.
évi pénzügyi beszámolóját, melyet elfogadásra javasol.

A Képviselő-testiilet tárgyalt és egyhangú 5 igen és 0 nem szavazattal az alábbi határozatol
fogadta el:



23 l 201 4.(IY .24.\ sz. határ ozat

Szemely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécsudvardi Közös
onkormán yzati Hiv atal 20 1 3 . évi kö lts égvetési b eszámolój át egyhan gúl ag el fo gadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Fenyvesi Árpád polgármester

2.) napirend

Sági Valéria pénzügyi előadó Szemely község Önkormányzatának 2O14. évi
gazdá|kodásáról elmondja, hogy a működésen túl' fejlesztésekre is tudott fordítani amellett,
hogy 16 millió forint tartalékot képezett.
Ezt követoen ismertette a 2013. évi költségvetés módosításának tételeit. Kérte a képviselő-
testület tagj ait értsenek egyet a költségvetés módosításával.

A képviselő-testület tárgyalt ós az alábbi rendeletet fogadta el 4 igen és 0 nem szavazattal:

Szemely Kiizség Önkormányzata Képviselő-testületének2/2014.(Iv.30.) sz. rendelete,
Szemely Község Önkormányzata2013. évi költségvetéséről szőlő 1/2013.(I[.01.) számú

rendelet módosításáról.

Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Fenyvesi Arpád polgármester

A költségvetési rendelet módosítását követően a képviselő-testület tétrgyalt és az alábbi
rendeletet fogadta el 4 igen és 0 nem szavazattal:

Szemely Község onkormán yzata Képviselő_testületének 3 /2014.(IV.30.) sz.
zárszámadási rendelete, az Önkormányzat20\3. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Fenyvesi Árpád polgármester

3.) napirend

dr. Schleich Mária ismerteti azBsztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
2013' évi szakmai beszámolóját. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Csonka Edina képviselő hozzászőlásában elmondja, hogy a Szemely-Szentkútpusztáről
leírtak nem jellemzőek a település_részre. A beszámolóből az derül ki, hogy konkrétan egy
családot gondoznak Szentkút-pusztán. Vajon hány lakásban jártak? Nem javasolja a
beszámoló t ezze\ a tartalommal elfogadni.



Fenyvesi Arpád polgármester véleménye szerint nem rosszabb a helyzet Szentkút-pusztán
sem, mint Szemelyben.

Dani Zo|tán alpolgármester véleménye szerint bántó és sértő az, ami le van írva a
beszámolóban és nem is helytálló.

A polgármester a beszámoló elfogadását szavazásra bocsátja. A képviselő-testület tárgyalt és
egyhangu 4 igen szavazat és 0 nem szavazat alap1án az alábbihatátozatot fogadja el:

24 l 2014.(IY .24.\ sz. határ ozat

Szemely Község Önkormányzata azEsztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
2013. évi szakmai beszámolóját megismerte. A képviselő-testület a szakmai beszámolót
tulzottan általánosnak' egyes megállapításait különösen Szentkút-puszta vonatkozásában
valótlannak 1artsa Az intézmény kapcsolattartójának nincs reális helyismerete, a helyi
önkormányzattal nincs kapcsolata. A képviselő-testület kéri a polgármestert, hogy
m inde z e kr ő| táj éko ztas s a aZ intézmény v e zetőj ét.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Fenyvesi Árpád polgármester

4.) napirend

Mátyás Gyuláné falugondnok ismerteti a szolgálat 2013. évi szakmai munkáját, valamint az
ahhoz kapcsolódó pénzügyi bevételeket és kiadásokat. A falugondnok elmondása szerint a
szolgálat jól működik, egyre többen veszik igénybe az egyre bővülő szolgáltatásokat is. Jó
kapcsolat alakult ki az ügyfelek, valamint a Közös ÖnkormányzatiHivatal között. Sokat segít
a házi-gondozó munk qában. Új szolgáltatásként télen havat lapátolnak az idosek háza előtt,
tavasztól-nyárig nyírják a fiivet aházak előtt. A falugondnoki szolgálat szállítotÍa a START
munkásokat' képzésre. Napi szinten egyeztet a polgármesterrel a feladatok tekintetében,
valamint beszámol azok elvégzéséról. Összességében elmonüa, a falugondnoki szolgálat
sokrétű feladatot lát el, szo|gáltatásai és az igénybevevők száma folyamatosan bővül. A
szolgáltatást igénybe vevők elismeréssel beszélnek a munkájukról. A beszámoló a
j e gyzőkönyv mellékletét képezl

A képviselő-testület tagjai a beszámolót elfogadták, a falugondnok munkáját elismeréssel és
dicsérettel nyugfázték.

A képviselőtestület tagjai egyhangú 4 igen szavazattal és 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot fo gadta el :

25 l 2014.(IY .24.\ sz. határ ozat

Szemely Község Önkormányzatának Képviselő-testtilete a Falugondnoki Szolgálat 2OI3. évi
munkájáról szóló beszámolt megtárgyalta, aztvá|tozatlan tartalommal elfogadta. A képviselő-
testület elismerését fejezte ki a falugondnoknak az elvégzett munka mennyisége és minősége
vonatkozásában is.



Határidő: azonna|
Felelős: Fenyvesi Árpád polgármester

5.) napirend

Egyebek:

1.) A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Megállapodásának módosítása
E.a.: Fenyvesi Arpád polgármester

Fenyvesi Árpád polgármester ismertette a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás
Megállapodása módosításának részleteit.

A képviselő-testület tfugyalt és egyhangú 5 igen és 0 nem szavazattal az a|ábbi határozatot
fogadta el:

26 l 20l4.(IY .24.| sz. határ ozat

Szemely Község Önkormányzatának Képviselo-testülete egyetértett a Pécsi Többcélú
Agglomerációs Társulás Megállapodásának módosításával, annak tartalmát megismerte,
elfogadta.

Határidő: azonna|
Felelős: Fenyvesi Árpádpolgármester

2.) ÁNTSZ ellenőrzés és intézkedési terv
E.a: Fenyvesi Árpád polgármester

Fenyvesi Árpád polgármester tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy a Baranya Megyei
Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Járási Népegészségugyi Intézete közegészségugyi
hatósági ellenőrzést tartott a az Iskola u. 8.sz. alatti orvosi rendelőben. Ismertette az
észrevételek et az alábbiak szerint :

- a rendelőben a kézmosó orvosi csapteleppel nem rendelkezik
- a személyzetrészére vizesblokk nincs kialakítva
- a betegek részére biztosított szociális blokkot közösen használják az Önkormányzat

dolgozóival
- a betegek részére akadálymentes vizesblokk nincs kialakítva
- takaritáshoz vizvétel nincs kialakítva

Fenti észrevételekkel kapcsolatosan a polgármester elmondj a:

A rendelőben kézmosó orvosi csaptelep megvásárlása és felszerelése megtörtént. Az
egészségügyi dolgozók szátmára szociális blokk kialakítása pá|yázati források fiiggvénye.
Határidőnek javasolja a 2016. december 31. napját. Az akadálymentes vizesblokk kialakítása
szintén pénzfonás fiiggvénye' javasolja a 2016. december 31 . napját határidőnek elfogadni. A
v izv ételi lehető sé get a takarításh oz már m e go ldották.



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

27 l 20l4.(IY .24.\ sz. határ ozat

Szemely Község Önkormányzatának Képviselő-testület a Baranya Megyei Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatala Népegészségtigyi Intézete közegészségügyi hatósági ellenorzése során
tett észrevételével kapcsolatosan az alábbi intézkedési tervet és határidőket fogadta el:
Az egészségügyt dolgozók számára szociális blokk kialakítása pályázati források fiiggvénye.
Határidő 016. december 31.
Az akadál ym entes viz esblokk ki alakítás a szi ntén pénzforrás fiiggvénye.
Határidő: 2016. december 31'
Az intézkedési tervről a polgármester az intézményt írásban tájékoztassa.

Határidő: 2014. május 10.

Felelős: Fenyvesi Árpádpolgármester

3.) sZoCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató NonproÍit Kft.
E.a.: Fenyvesi Arpád polgármester

Fenyvesi Árpád polgármestet tájékoztatja a képviselő-testület tagsait, hogy a Szoceg
Nonprofit Kft. 2014.04.01. napjától aháni segítségnyírjtás szociális alapellátás igénybevételét
térítési díj fizetése ellenében tudja nyújtani. A térítési díjat a jövedelemhez igazodőan,
jövedelmi kategóriák kialakításával, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvényben meghatározott szabályok szerint állapították meg. A Szoceg
Nonprofit Kft. valamennyi önkormányzatot megkeresett, azzal a céllal, tudja e az
önkormányzat segíteni az e|látottakat abban' hogy átvál|a|ja a ftzetendő térítési dijakat. Az
előzetes tájékoződás alapján a gondozottak az e||átást nem mondták le azért, mert térítési díjat
kell fizetniük.
A polgármester kéri a képviselő-testület tagait, mondjanak véleménl M elhangzott
táj éko ztatoval kap c so 1 ato s an.

Dani Zoltán alpolgármester véleménye szerint adjunk egy kifutási időt, fel év múlva lehet
majd látni történt e változás a szolgáltatást igénybevevők számában. Mivel most nem |átják át,
hogy Szemely község vonatkozásában mekkora összegről van szó, milyen támogatási
rendszerrel lehetne megoldani az egységes elven történő támogatást valószínűleg ki kell
dolgozni egyfajta átalány támogatási rendszert, ehhez azonban némi tájékoződásra, időre van
szükség. Fontos lett volna, ha az intézmény korabban ad tájékoztatást a térítési díjak
bevezetésérő|. Az Önkormányzat nem zárkőz1k el a támogatástól, de további információk
beszerzésére Van ehhez szükség.

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

28 l 2014.(lY .24.\ sz. határ ozat

Szemely Község onkormányzata a Szoceg Nonprofit Kft. által biztosított házi segítségnyújtás
szolgáltatás támogatásától jelenleg nem hoz a gondozottak tátmogatásáról döntést. További
fontos információk birtokában tem zárkőzik el a gondozottak térítési díjának átvállalásátő|
sem. A képviselő-testület megbizza a Pécsudvardi Közös onkormányzati Hivatalt, hogy



kérjen tájékoztatást az ellátőtól, Szemely község vonatkozásában mekkora összegű térítési
díjat' milyen jövedelmi kategóriák szerint fizetnek a gondozottak.

Határidő: 2014. szeptember 15.

Felelős: Fenyvesi Árpád polgármester

4.) Döntéshozatal a beérkező árajánlatokról a fejlesztési támogatásból megvalósuló
útfelújításhoz
E.a.: Fenyvesi Árpád polgármester

Fenyvesi Árpád polgármester ismerteti a Szemely József A. utca felújítási munkáira
b eérkez ett áraj ánl atok at az alábbiak s z erint :

1.) Klippel Kft.
2.) Mecsek Aszfalt Kft.
3.) Sztráda 92.Kft.

bruttó :8.67I.358.-Ft
bruttó. 7.888.832.-Ft
bruttó: 8322.069.-Ft

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a fejlesztési támogatás az 'űt

felújítására 6,5 millió forint' ezt az összeget saját forrásból szükséges kiegészíteni.

Dani Zoltán alpolgármester javasolja, hogy a legalacsonyabb árajánlatot adó cég mellett
döntsenek. Szakmai munkájukról jó információkat tud, árban pedig a legkedvezőbbek.

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

29 l 2014.(lY .24.\ sz. batár ozat

Szemely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szemely, József Attila utca
útfelújítására beerkezett árajánlatok közül a Mecsek Aszfalt Kft. 7.888.882.-Ft összegű
árajánlatát fogadta el. A képviselő-testület szerződést köt a Mecsek Aszfalt Kft. gazdasági
társasággal' mely szerződésbenrögziti, hogy a munkák megkezdésének ideje: 2014. május 20.
a munkák befejezésének időpontja: 2014. június 30. A képviselőtesttilet a beruházáshoz
szükséges, a fejlesztési támogatáson felüli összeget (6,5 millió F0 a 2014. évi
kö ltsé gveté s ébő l finan szír ozza.
A képviselő-testület megbizza a polgármestert a szerződés megkötésével, valamint a
beruházás bonyolításával.

Határidő: 2014.június 30.
Felelős: Fenyvesi Árpádpolgármester

5.) Bérleti szerződ'ós meghosszabbítása
Ea.: Fenyvesi Arpád polgármester

Fenyvesi Árpád polgármester kéri a képviselő-testület tagjait értsenek egyet azzal, hogy a
START munka terményeinek tároláséútoz, a Szemely, József A. u. 10' szám alatt
telephelyként használt épület bérleti szerződését hosszabbítsa meg az Önkormányzat 2015.
február 28-ig.. A bérleti díj összege változatlanul 30.000.-Ft, amely a 2014. évi költségvetésbe
tervezésre került.



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

30 / 20t4.(IY .24.\ sz. határ ozat

Szemely Község Önkormányzatának Képviselő-testtilete a START munkaprogram
terményeinek tárolásához meghosszabbítja egy év időtartamra,2015. február 28. napjáig a
bérleti szerződést Vajda Mariann tulajdonossal a Szemely, Iskola u. 8.sz. alatti épület
vonatkozásában. A bérleti díj havi összege: 30.000.-Ft. Az épület állagának javítását az
Önkormányzatnemvál^|alja' Az épület belső falazatáttisztitő meszeléssel karbantartja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fenyvesi Árpád polgármester

ó.) Karbantartó alkalmazása
Ea.: Fenyvesi Árpád polgármester

Fenyvesi Árpád polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait' hogy a
közfoglalkoztatottként alkalmazott jelenlegi traktorvezető elhelyezkedett. Munkavégzése
t<jbbrétű volt, hiszen o volt a START munkaprogram vezetője, az adminisztrációt végzo
személy, valamint ő vezette a traktort is. Jelen pillanatban egy olyan embert tud a faluban, aki
ezeket a feladatokat képes ellátni és el is vállalja azokat, Bertalan József személyében.
Bertalan József szintén közfoglalkoztatottként kerül felvételre és el kell végeznie a fent leírt
feladatokat. A polgármester kéri a képviselő-testtilet jóvahagyását Bertalan József
karbantartóként történő felvételére, munkabérként a minimálbérnek megfelelő összeg kerüljön
meghatározásra.

A képviselő-testtilet tárgyalt és 4 igen 0 nem szavazattalazalábbihatározatot fogadta el:

31 / 2014.(IY .24.| sz. határ ozat

Szemely község Önkormányzatának Képviselo-testülete karbantartói munkakörbe Bertalan
Józsefet alkalmazza közfoglalkoztatottként, 101.500.-Ft munkabérért, napi 8 órás
munkakörb en 201 4. május 0 1 . napjától.

Határidő: 2014. május 01.
Felelős: Fenyvesi Árpád polgármester

7.) Tájékoztatő a pályázatok végrehajtásának jelenlegi állásáról
Ea.: Fenyvesi Arpád polgármester

Fenyvesi Árpád polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a

',Falumegújítő" 
pályázat keretében megvalósuló beruházások első üteme elszámolásra került'

holnaptól folytatja a kivitelező a Művelődési Ház felújítását. Május 31. napjáig adják be a
kifizetési kérelem II. ütemben megvalósult költségelszámolását, valamint augusztus 1. napján
nyílik meg a kifizetési kérelem III. ütemének beadási időpontja.

A Helytörténeti Gyűjtemény kialakításával kapcsolatosan tá$ékoztatást nyújt a polgármester'
hogy elkészult a szennyviz gyűjtő akna fedele' megkezdődhet a parkosítás, a térkő elemek
elhelyezése. Kérdés, hogy a négy megállító tábla hova kerüljön elhelyezésre? A táblék az



alábbiakat tarta|mazzák: 1.) A falu története;2.) A szemelyi malmokról; 3.) Ünnepeink; 4.) A
régészeti feltárás emlékei; ApáIyázat végrehajtását azE'gyesület elnöke koordinálja. Készül
egy kiadvány a Gyűjtemény tárgyi emlékeibol, az adományozók listájával. Készülni kell a
zárő rendezvényre, melynek időpontját július hónapra javasolja. Megkéri a képviselő-társakat,
hogy a helyszínt megtekintve döntsenek atáb|ák elhelyezéséről.

Szentkútpusztai játszőtér felújítása nem került befejezésre, döntés volt korábban egy
150.000'-Ft összegű fejlesztésről döntöttek a 2014. évi költségvetési keretből. mely összegből
eddig 80.000._Ft összeget költöttek el. A még meglévő 70.000.-Ft összegrí beruházással
kerüljön befej ezésre a játszőtér.

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

32 l 20l4.(IY .24.| sz. határ ozat

Szemely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Szemely-
S z entkútpu sztai j átszőtér felúj ítás ár a 20 I 4 . évb en m ég 7 0. 000. -Ft ö s sz eget fordít.

Határido: 2014. szeptember 30.
Felelős: Fenyvesi Arpádpolgármester

Szentkútpusztai buszmegálló felújításával kapcsolatosan a polgármester tájékoztatja a
képvi selő-te stület tagj ait az e|v é gzendő feladatokról, úgymint :

- a féltető marad
- a szerkezetetki kell cserélni
- esővédőt kell készíteni
- az ablakot plexivel (viztiszta policarbonáttal) be kell zémi
- szeméttartókészítése
Aberuházás teljes összegéről a2014. évi költségvetésében döntött a képviselő-testület.

8.) Szemelyi Polgárőr Egyesület támogatása
Ea.: Fenyvesi Arpád polgármester

Fenyvesi Árpád polgármester ismertette a képviselő-testülettel a Szemelyi Polgárőr
Egyesület kérelmét, melyben működésükhöz kértek támogatást. A korábbi éveknek
megfelelően' és a 2014. évi költségvetés alapján erre a céIra 50.000.-Ft összegű támogatás
odaítélését javasolja a polgármester.
A képviselő-teshilet tárgyalt és 4 igen 0 nem szavazattal az alábbihatérozatot fogadta el:

33 l 2014.(|Y .24.\ sz. határ ozat

Szemely Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete a Szemelyi Polgárőr Egyesület 2014'
évi működési támogatására 50.000.-Ft támogatást nyujt. A támogatás felhasználásfuő| az
Egyesület szakmai és pénzügyi beszámolót köteles készíteni.

Határidő: értelemszeníen
Felelős: Fenyvesi Árpád polgármester



Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a képviselő-testület munkáját, majd az
ülést bezárta.

kmf.

Fenyvesi Arpád
polgármester

Szauer Timea jegyző helyett
dr. Schleich Mária igazg.ea'


