JEGYZoKÖNYv
Készült Szemelyi Önkormányzat KépvÍselő_testületének
2014.09.24. napján tartott testületi üléséről

Az ülés helve:
Jelen

Polgármesteri Hivatal Szemely

vannak:

Dani Zoltán
Csonka Edina
Törökné Gáll Éva
Szőke Csaba

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Szauer Tímea
Sági Valéria

jegyzó
pénzijgyi előadó

Dani Zoltán alpolgármester: Köszöntötte

az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
határozatképes mivel a képviselő-testület 4 tag1ábő| 4 képviselő megjelent.
Javaslatot tett az ülés napirendjére' melyet a képviselő-testület egyhangúlag az alábbiak szerint
hatarozott meg.

NAPIREND
l.) Tájékoztatás

az önkormányzat2014. évi I. féléviköltségvetésével kapcsolatban
Ea: Sági Valéria pénzügyi előadó
2.) Bursa Hungarica pá|yánat csatlakozási nyilatkozat
Ea: Szauer Timea jegyző
3.) Egyebek
a.) DRV felújítások
b.) Szentkútpusztai buszmegállóhoz tábla megrendelése
c.) Hársfa utcai buszmegálló rendbetétele
d.) Számítógép vásárlása
e.) Tájéko ztatás Falumegúj ítő páIry ázatrő|
f.) Új utca elnevezése
g.) Gázbekötés - Kisház
h.) START munkaprogramban résztvevők részérejutalom
i.) Szociális tűzifa igénylése

I. Napirendi pont
Sáei Valéria oénzügvi előadó: ismertette az előterjesztésnek megfelelően az önkormányzat 20|4.
évi I. félévipénzügyi beszámolóját,kérte annak jóváhagyását.
A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbihatározatothozta;
Szemely Község Önkormányzat képviselő-testületének
4/2014 (x.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat2014. évi költségvetéséről sző|ő l/2014. (III.01.)
rendelet módosításáról

U. Napirendi pont
Szauer Timea iegvző: a felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekébena
hátrányos helyzetú, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a
felsőoktatásban való részvételt.E cél elérésénekérdekébena kormány mind központi költségvetési,
mind pedig önkormányzati forrásokat tartalmazó forrásokat kíván mobilizálni. A Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer többszintű.támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál: teleülési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nffitott
támogatás és intézményitámogatás. Az idei évben megváltozott a pályázati rend, mivel az un.
EPER-Bursa rendszerben szükséges regisztráltatnia magukat a részt venni kívánó
önkormányzatoknak 20 l 4.1 0.0 l. napj áig.
Két típusúpá|yénat v an:
AZ ,,A" típusúpályázői kör: Az ösztöndíjpályázatra

azok a települési önkormányzat illetékességi

területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében)
teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező a|apképzésben,

mesterfokozatot és szakképzettségeteredményező mesterképzésben' egységes, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folyatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra
pályázhatnak a2013 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évétmegkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2014 őszén már nem áll fenn, űgy a 201412015.
tanév első félévéreeső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndijrapályázatot
nyújthatnak
be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás
időpontjában szünetel. Az osztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 201312014. tanév második
félévérea hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban aZ 5112007. (III, 26.)
Kormányrendelet 18. $ (2) bekezdése alapján kizárőlag a települési önkormányzat területén állandó
lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részestilhetnek. [A Kormányrendelet
lakóhely'' fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló t '.állandó
992. évi
LXu. törvény ''lakóhely'' fogalmának feleltethető meg, amelyet a pá|yázó a lakcímkártyájával tud
igazolni.] Az ösztöndijpályazatra azok a települési önkormányzat illetékességiterületén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fi atalok j elentkezhetnek, akik :
a) a2013l2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező' felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
A

,,B'' típusúpá|yázat pályázői köre:

érettségizettek;

és a 20I4l20I5. tanévtol kezdődően felsőoktatási intézménykeretében teljes idejű (nappali
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy fel sőoktatási szakképzésben kívánn ak r észt venni.

Fentiek ismeretében kérte a testület döntését a csatlakozással kapcsolatban:

A képviselő-teshilet tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az a|ábbi döntést hozta;
6612014 (rx.z!.\

A

Szemelyi onkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Emberi Erőfonások
minisztériumával együttműködve kiírja a 20|5. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati osztöndijpályázatot a felsőoktatási hallgatók számáta a 20l3l20l4. tanév második
és a20I4l2015 tanév első felévérevonatkozóan (o,A'' típus).
Határidő:20l4.10.01.
Felelős : D ani Zo|tán alpol gármester

ilI.

Napirendi pont
A.) DRVfelújítósok
Szauer Timea iegYző: ismertette a DRV Zrt |41013-1'42612014 számú megkeresését, miszerint
tá$ékoztatják az ffintett önkormányzatokat, hogy Kozármisleny, Kossuth u. 200-as ivővízvezeték
bővítése és a Kozármisleny, Kossuth u. 200-as ivővízvezeték bekötések cseréje, továbbá opciós
feltételkénta Kozármisleny Kossut-Petőfi utca 160-as ivővizvezeték összekötése a Wolfbau-team
Kft ajánlata a|ap1án nettő 46.693.260,- Ft. Tájékoztatta a testületet, hogy a koncesszió s dij erqéígaz
önkormányzatokat érintő összegeket a DRV felhasználja e célra, kérte a testület jóváhagyását.

A képviselő-testület tárgyalt

és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi döntést hozta:

67t2014 (rX.24.\
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testtilete a DRV Zrt 141013-T42612014 számú megkeresését
tudomásul vette.

Határidő: értelemszerű
Felelős : D ani Zoltán alpolgármester

B.) S zentkútpusztai buszmegálló tdbldj a
Dani Zoltán alpolgármesterz tájékoztatta a testtiletet, hogy megrendelte
buszmegál|őhoz atáblát a korábban megbeszéltek alapján.

A Képviselő-testület atájékoztatást tudomásul

a

szentkútpusztai

vette, e napirendi pontban nem születetthatározat.

C.) Hársfa utcai buszmegdlló rendbetétele
tájékoztatta a testületet, hogy a Mezei Józseffel vállalkozási
szerződést kell kötni a Hársfa utcai buszmegálló felújításával kapcsolatban. Az összeget a testület
már korábban költségvetésében elkülönítette, felkéri a jegyző asszony.t, hogy a vállalkozási

Dani Zoltán alpolgármesterz
szerzódést készítseelő.

A Képviselő-testület

atát1ékoztatást tudomásul vette, e napirendi pontban nem születetthaténozat.

D.) Szómítógép vósórlása

Dani Zoltán alpolgármesterz tájékoztatta a testületet, hogy megrendelte a

költségvetésben
eredetileg is betervezett szétmitőgépet jogtiszta office-val és Windows S-al. 181.000,- Ft szállítási
költséggel együtt.

A Képviselő-testület atájékoztatást tudomásul vette,

e napirendi pontban nem

születetthatározat.

E. ) TtÍj éko ztutó F alu m e gújító p dlyázatr ó l
Dani Zoltán alpolgármesterz tájékoztatta a testületet, hogy a Getlight Kft utolérhetetlen az elmúlt
időszakban. December 15-e lenne a kivitelezés befejezési határideje, de nem lehet őket utolémi.

Tájékoztatta a testületet, ha egy héten belül nem történik vá|tozás e tekintetben, úgy kezdeményezni
fogja a vállalkozói szerződés felmondását.

A Képviselő-testület atájékoztatást tudomásul vette'

ry

e napirendi pontban nem

születetthatirozat.

Új utca elnevezése

Szauer Timea iegvző: tájékoztatta a testületet, hogy egy magánszemély kíván bejelentkezni a
Szemely 555 hrsz-ú ingatlanra. A jogszabály nem engedi, hogy helyrajzi szátmra legyen
bejelentkezve, ezért felkéri a testületet, hogy a Szemely 509 hrsz-ú útnak adjon egy nevet ahhoz,
hogy a bejelentkezés megtörténhessen. A Magyarország helyi önkormányzatairól szőlő 2011. évi
CLXXXX. törvény (Mötv) 13.$ (1) bekezdés 3. pontja előírja, hogy a helyi közügyek, valamint a
helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: ,,3.
a köztertiletek' valamint az önkormányzat tu|ajdonában álló közintézmény elnevezése''. A Mötv.
51.$ (5) bekezdés értelmébena közterület elnevezésének rendjét a települési, a fővárosban a
fővárosi önkormányzat rendeletben á||apitja meg. A Mötv. l43.s (3) bekezdése alapján
felhata|mazást kap a települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat,

hogy rendeletben állapítsa
meg a közterületek elnevezésének, valamint aZ elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezésés a házszám-megállapítás szabá|yait. A hivatkozott rendelkezések a|apján
megállapítható, hogy az önkormányzat kötelező rendeletalkotási körébe artoz1k a települési
közterületek elnevezésére,valamint házszámozás rendjére vonatkoző szabáIyok önkormányzati
rendeletben történő megállapítása. A jogszabály szerint a közterületek elnevezése a képviselőtestület hatáskörébe tartozik, de a megállapítás mikéntjérenincs iránymutatás, a házszámok
megállapításának rendjére pedig egyáltalán nincs központi rendelkezés. A közterület elnevezésének
és megváltoztatásának eljárási folyamata, illetve rendje, valamint a házszámok megállapításának
rendje jelenleg nincs szabályozva a településen, a közterületek elnevezése eddig eseti döntésekkel
történt. Tekintettel arra, hogy Szemely községben a közterületek elnevezésének eljárási folyamata'
illetve rendje jelenleg nincs szabályozva, új önkormányzati rendelet megalkotásáravan szükség.

A képviselő-testület tárgyalt

és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) megalkotta a

:

Szemely Község Onkormányzat Képviselő_testületének
5 l 2014. (IX.24,) önkormányzati
rendelete
a közterületek elnevezésérő| és a házszámozás szabályairól

A képviselő-testület tárgyalt

és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) azalábbi döntést hozta:

68t2014 (rX.24.\
Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről szóló rendelete alapján
a Szemely 509 hrsz-ú utcát Szőlő somak nevezi el.

A Szemelyi

Határidő: értelemszerű
Felelős : D ani Zo|tán alpolgármester

G.) Gázbekötés - Kishúz

Dani Zoltán alpolgármester: tájékoztatta

a testületet' hogy a Múzeum belsejébe a gázbekötés még
folyamatban van' jelenleg hiánypótlást kért az orökségvédelmi Hivatal' e nélkül nem kapja meg a
múzeum a használatba vételi engedélyét.A Kertész Bt 166.227'- Ft + ÁFA összegű ajánlatot tett a
gfuellátőhá|őzat tervezésére'továbbá a külső-belsó gázvezetékltá|ózat szolgáltatói átadására. Kérte
a testül et j ó v éhagy ását.

A képviselő-testület tárgyaltés (4 igen

0

nem szavazatiaránnyal) az a|ábbidöntést hozta:

69t2014 (rX.24.\
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kertész Bt által a Szemely' Kossuth u.
23. szém alatti ingatl an gáz szerelési munkálataira benyújtott 166.227 ,- Ft + ÁFA osszegtí ajánlatot,
felkéri az alpolgármestert, hogy a vállalkozői szerződést kösse meg.

Határidő: értelemszerű
Felelős : D ani Zo|tán alpolgármester

H.)Jutalom a START munkaprogramban résztvevők számdra
Dani Zoltán alpolgármester: tekintettel a START munkaprogramban résztvevők kiváló
munkájára 10.000,- Ft/fo összegű összegben jutalmat javasol számukra. Javasolta' hogy a járulékok
miatt utalvány formájában kertiljön kiosztásra. Kérte, hogy a Hivatal munkaügyi előadója nézzen
utána, hogy lehetséges-e a START számláről levenni jutalom célra. Amennyiben ez nem lehetséges,
úgy természetesen az önkormányzat

A képviselő-testület

költségvetési számlájának terhére kerüljön kifizetésre.

télrgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi döntést hozta:

70t2014 (rx.24.\
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete űgy határozott, hogy az idei START
munkaprogramban részt vevők számára 10.000,- Ft/fo összegben jutalmat ad ajándékutalvány
formájában.

Határidő: értelemszení
Felelős : D ani Zoltán alpolgárm ester

I.) SzociáIis tíÍzifaigénylése
Szauer Timea iegyző: tájékoztatta a testületet' hogy megjelent a 46120|4. (IX.25.) BM rendelet a
települési önkormányzatok szociális célútize|őanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támo gatásáról.

I

sm ertette tartalm át,

kérte a testület döntését.

71/2014 (rX.24.\
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a helyi önkormányzatok
szociális célrutíizifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokról szóló 4612014. (X.25.) BM
rendelet szerinti szociális túzifát igénybe kívánja venni, továbbá nyilatkozik anól, hogy az ezzel
kapcsolatos 76.200,- Ft osszegű önerő rendelkezésére áll. A testület a BM rendelet 2.$-nak
megfelelően vállalja, hogy a szociális tuzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Határidő: értelemszerű
Felelős : Dani Zoltán alpolgármester

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban további hozzászőlás' észrevételnem hangzott el

polgármester megköszönte

a testület és a

Hivatal négy éves munkáját és az ülést bezárta'
K.m.f.

DaniZoltán
alpolgármester

Szauer Tímea
jegyző

a

