
Jegyzőkönyv

Készült Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019.március 28-án csütörtök 15.00 órakor

Szenyér Község önkormányzati épület (8717 Szenyér, Simon u. 1.)
Tanácstermében megtartott nyilvános üléséről

Jelen voltak:
BogdánImre polgármester
Nagy Zoltán alpolgármester
Bogdán László képviselő
KakucsMagdolna képviselő
Kovács Károly képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
VezérÁkos jegyző
Bencze Judit jegyzőkönyvvezető

BogdánImre: Köszöntötte a képviselőket, jegyzőt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert öt
képviselőből öt képviselő jelen volt; az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére a
meghívóban szereplők szerint.

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta ülésének napirendjét.

22/2019. (III.28.) Kt. határozat

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete mai ülésének napirendjét alábbiak szerint határozta meg.

Napirend 1. pontja:
Beszámoló az elmúlt ülés óta elvégzett munkáról (helyszíni)

Előadó: Bogdán Imre polgármester

Napirend 2. pontja:
A Marcali Tűzoltóság és Katasztrófavédelem 2018. évi beszámolója

Előterjesztő: Bogdán Imre polgármester

Napirend 3. pontja:
Javaslat szociális rendelet módosítására

Előterjesztő: Bogdán Imre polgármester

Napirend 4. pontja:
Rákóczi Szövetség elszámolása önkormányzati támogatásról

Előterjesztő: Bogdán Imre polgármester

Napirend 5. pontja:
Képviselői felvetések, javaslatok

Felelős: Bogdán Imre
polgármester

Határidő: azonnal
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Napirend 1. pontja:
Beszámoló az elmúlt ülés óta elvégzett munkáról (helyszíni)

Előadó: Bogdán Imre polgármester

Bogdán Imre: Tájékoztatta a képviselő-testületet az utolsó ülés óta eltelt fontosabb eseményekről. A
legutóbbi testületi ülés óta egy hónap telt el. Vasvári úr által elkészített költségvetés elkészült, melyben a
műemlékvédelmi épülettel kapcsolatosan a belső épület munkálatai is fel vannak tüntetve. A belső
munkálatok összköltsége 2 millió Ft. Sajnálatát fejezte ki a műemlékvédelmi komplett
tervdokumentációkkal kapcsolatosan, melyet tavalyi évben Kaposvárra küldtek el, de az óta sem érkezett
válasz. A kivitelező cég maradt a felújítási munkálatok ellátásában és a külső belső munkálatok költségeit
kérték átdolgozásra, ami 4 millió Ft. Modern falvak programjára pályáztak a kulturális programban
érintett a könyvtár épülete melyet határidőn belül tudtak beadni. Folyamatos műszaki
tervdokumentációkra van szükség ezen belül, ami jelenleg folyamatban van és hiánypótlásként kell
elküldeniük. A vis maior pályázattal nem nyertek, tavaly a képviselő-testület döntött és határozott
250.000 Ft értékben, hogy vállalja fel az Önkormányzat a munkálatokat. Alpolgármester úr a csapatával,
összefogva elvégeztek a munkálatokkal a híd betonozásával, amely az adott összegbe belefért.

Nagy Zoltán: A falugondnok úrnak, Bogdán Lászlónak sokat köszönhetnek, mert a hétvégék azzal
mentek el, honnan tudnak hídgyűrűt szerezni. A híd átmérője 8 m volt, az eredeti állapotában. Négy
hídgyűrűt rendeltek meg, hogy kevesebb legyen a költség. De mivel keskeny volt mikor letették, újból
kellett a gyártótól rendelniük 2 db-ot. A gyűrűk belső átmérője méteres, külső átmérője 152 cm volt. A
hídgyűrűket már le is rakták és már le is betonozták; összköltsége 270.000 Ft volt. A hidat nagy gépekkel
a vállalkozók használják, és ha tönkreteszik, akkor a vállalkozókat a jövőben meg fogják keresni, hogy
járuljanak hozzá a helyreállításhoz, mert véleménye szerint nem a falu költségvetéséből kell
hozzájárulniuk a felújításhoz.

Bogdán Imre: Folytatva beszámolóját elmondta, hogy a Tűzoltóságnak átutalták a 100 ezer forintos
önkormányzati támogatást. A Somogy Megyei Önkormányzat tűzvédelmi oktatást tartott 2019.március
12-én a közmunka csoportnak. A Petőfi u.16 szám alatti ingatlant megvásárló Borsody Lajosnét
felszólították, hogy a 174.276.-Ft felhalmozott villamosenergia-hátralékot fizesse meg. A jegyző arról
tájékoztatta, hogy fizetési meghagyásos eljárást kell indítania a közjegyzőnél, amennyiben nem rendezi
tartozását.

Vezér Ákos: Fizetési meghagyás kibocsájtását kell kérni a közjegyzőtől. Mivel az önkormányzat jogi
személy, ezért a közjegyzőhöz a kérelmet csak elektronikusan tudják beadni. Ehhez jogi képviselőt kell
fogadni, aki hozzáfér az elektronikus rendszerhez.

Bogdán Imre: Az adott beszerző céggel egyeztetett a még beszerzésre kerülő áruval kapcsolatosan mivel
sok eszközt már sikerült beszerezniük. Modern Falvak programján belül a járdák utak felújításának
költségvetés tervezése folyamatban van. Nagy László közutas megérkezett, de ezzel kapcsolatos
tájékoztatót az alpolgármester tud adni. Felmérték az adott részt, melynek összege: 13 és 14 millió Ft-ot
közelíti meg. Pályázni szeretnének az orvosi rendelő korszerűsítésére, a váróterem bútorzatát is
kicserélnék.
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Nagy Zoltán: Maga a pályázat elindítása nem egyszerű mivel sok dokumentációt, műszaki tervezet kell
beszerezni és embereket kell felkérni ezen tervek elkészítéséhez is, ami nem kevés összeg. Nagy László
közutas volt náluk a Modern falvak programjával kapcsolatosan. Mire kiírják a pályázatot szeretné, ha
minden rendbe lenne, és a Petőfi utcát szeretnék megcsináltatni mivel a 2018-as évben az elmaradt. A
pályázati összeg 13.900.000 Ft lesz 300 méteres szakaszra, ami 68 főútig kimegy. Úgy érzi a pályázati
lehetőségeket kihasználják, hogy a falu fejlődjön és szeretnének mezőgazdasági gépet vásárolni.
Pályázatot nyújtanának be egy daráló gépre. Közfoglalkoztatással kapcsolatosan az eszközöket
megvásárolták, amik szükségesek voltak és egy vetőmag gép megvásárlása van hátra. A közmunkás
keretet keserves módon tudták feltölteni, mivel nem találtak embert, aki a helyet betöltse. Szeretné, ha
lennének még hídgyűrűk vásárolva mivel meg kell oldani a hidak helyreállítását.

Kakucs Magdolna: polgármester úr felé tette fel a kérést a Petőfi u.16 szám alatti lakos fennálló
tartozásával kapcsolatban. Nem értett egyet azzal, hogy az önkormányzati tulajdonban úgy lakott a
lakásvásárló, hogy nem volt a nevére átíratva a villanyóra. Így tudott hátralékot felhalmozni az
önkormányzat kárára.

Bogdán Imre: Elmondta, hogy a korábbi tulajdonos rendezetlen viszonyokat hagyott a Petőfi 16. szám
alatti lakás áramellátásánál. Az önkormányzat kénytelen volt kijavíttatni a villanyórát, mert javítás nélkül
nem írták át az órát a vevőre. Amíg ez a javítás tartott, a beköltözött vevő nagy áramszámlát csinált.

Kakucs Magdolna: Beszélt a vevővel telefonon, aki elmondta neki, mivel nagyon kevés a nyugdíja ezért
kifizetni nem tudja az áram hátralékot. Amennyiben nem fizet, az Önkormányzatnak ügyvédet kell
fogadnia, ami plusz kiadás.

Bogdán Imre: Ha nem tudja, kifizetni az adósságát az ingatlan nem megy rá a nevére.

Bogdán László: Megteheti a hölgy, hogy még felhalmozzon adósságot, és kiköltözik, akkor a hátralék
marad az Önkormányzat nevén.

Nagy Zoltán: Az áram át lett vezetve a nevére. Korábban volt egy tartozás, ami ki lett fizetve, és úgy
szorgalmazta a polgármester, hogy át legyen íratva a nevükre. Átíratva úgy lett a villanyóra a nevükre,
hogy a 176.000 Ft-ot ki kellett fizetni és az Önkormányzatnak tartozik, és erről kell nyilatkoznia milyen
formában, szeretné visszafizetni. Kéri, hogy szülessen egy megállapodás 176.000 Ft-ot törlessze 5000
Ft-os részletekben.

Kakucs Magdolna: pénzbeli támogatáson belül 52.000 Ft-ot állapított meg a polgármester a kérdése az
volt ez hány személy és mi okból adta az adott összegeket.

Bogdán Imre: pénzbeli támogatást 6 fő részére adott, rendkívüli élethelyzetükre hivatkozva. Kérte a
képviselő-testületet, aki elfogadja, a polgármesteri beszámolót az kézfenntartással jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

23/2019. (III.28.) Kt. határozat

Szenyér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a polgármester
beszámolóját a két ülés közt végzett tevékenységről.

Felelős: Bogdán Imre
polgármester

Határidő: azonnal
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Napirend 2. pontja:
A Marcali Tűzoltóság és Katasztrófavédelem 2018. évi beszámolója

Előterjesztő: Bogdán Imre polgármester

Bogdán Imre: Évente beszámolót készítenek az Önkormányzatnak. Az Önkormányzat a beszámoló
alapján döntést hoz. A melléklet szerint a 2018.évi tevékenységéről készített az önkormányzatoknak egy
tájékoztatást. A 2018-as évben-Szenyérben két tűzeset történt.

Vezér Ákos: Mióta kérik, azóta érkezik beszámoló. A tájékoztatón keresztül képet kaphat az
Önkormányzat arról, hogy a Kataszrófavédelmi szerveknek milyen szerteágazó és sokrétű feladatik,
vannak és tevékenységüket minden esetben a lakosok és települések érdekében végzik.

A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

24/2019. (III.28.) Kt. határozat

Szenyér Község Önkormányzat képviselő testülete a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) – (6) bekezdései alapján a Marcali Hivatásos
Tűzoltóság 2018. évi munkájáról készített beszámolót elfogadja.
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Marcali Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2018. évi tevékenységéről készített tájékoztatóját, és azt tudomásul veszi. Az önkormányzat
megköszöni a Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi munkáját.

Felelős: Bogdán Imre
polgármester

Határidő: azonnal

Napirend 3. pontja:
Javaslat szociális rendelet módosítására

Előterjesztő: Bogdán Imre polgármester

Bogdán Imre: Szociális rendeletet szeretné módosítani azzal, hogy a rendkívüli települési támogatási
kérelmek között az előírt 180 nap helyett 60 napra csökkentsék, míg az évente beadható kérelmek számát
5-re növeljék.

Nagy Zoltán: Szociális tűzifát korábban adott az Önkormányzat, de már jelenleg ilyen nincs. A
polgármester javaslatát nem támogatja, és nem is javasolja, hogy 60 naponta segélyt osztogassanak, és
nem szeretné a helyi lakosokat erre rászoktatni. Ha valaki rendkívüli helyzetbe kerül nem bánja adjanak,
támogassák, de nem szeretné, ha rendszert csinálnának belőle. Véleménye szerint az eddigi rendelet
alapján jól működött nem szeretné, ha ez változtatva lenne. Augusztusi hónapban iskola, óvodakezdési
támogatást és karácsonyi támogatást mindig tudtak adni. Ha beadnak kérelmet a lakosok, akkor az
indokolják meg miért mi az a rendkívüli élethelyzet.

Vezér Ákos: Van a szociális törvényben egy olyan rész, ami azt írja a rendkívüli élethelyzetben lévő
személyeknek köteles segíteni ez illetékességtől és hatáskörtől függetlenül az önkormányzat. A lakos
bizonyítja, hogy olyan élethelyzetbe került ami külön támogatást indokol, akkor a 180 naptól függetlenül
segíteni kell.
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Kakucs Magdolna:A segélyezés 4 évig működött, ebben a félévben véleménye szerint felesleges
változtatni. A következő Önkormányzat illetve képviselő-testület majd eldönti, szeretne-e változtatni
rajta.

A Képviselő-testület 0 igen 5 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

25/2019. (III.28.) Kt. határozat

Szenyér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a polgármester szociális és
gyermekvédelmi pénzbeni, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló
19/2013.(XI.19.) Önkormányzati rendeletének előterjesztett módosítását.

Felelős: Bogdán Imre
polgármester

Határidő: azonnal

Napirend 4. pontja:
Rákóczi Szövetség elszámolása önkormányzati támogatásról

Előterjesztő: Bogdán Imre polgármester

Bogdán Imre: A Rákóczi Szövetséget a képviselő-testület 20.000 Ft-al a 2018-as évben támogatta, amit
elszámoltak. A támogatást ösztöndíjakra fordították. Kérte a képviselő-testületet, aki elfogadja, az alábbi
napirendi pontot az kézfenntartással jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

26/2019. (III.28.) Kt. határozat

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről
szóló 7/2015. (VI.9.) önkormányzati rendelet 8.§ (3) bekezdés és 9. § alapján a Rákóczi Szövetség (1027.
Budapest, Szász Károly u. 1. IV/1. képviseli: Csáky Csongor elnök) 2018 év végi beiskolázási
programjához benyújtott elszámolását teljes összegben, 20.000 Ft értékben elfogadja.

Felelős: Bogdán Imre
Polgármester

Határidő: azonnal

Napirend 5. pontja:
Képviselői felvetések, javaslatok

Bogdán Imre: A GIOP pályázat mivel még érvényben van, ezért szeretné ha megpályáztatnák és kiírásra
kerülne egy titkárnői állás vagy a Munkaügyön keresztül kerülne ki mivel a Hivatalnak nagyszüksége
lenne egy ilyen emberre aki rendbe tenné a hivatalos ügyeket legalább 6 órában.
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Vezér Ákos: Közalkalmazoptt csak pályázat alapján nevezhető ki. A pályázatot legalább a közigállás nevű
internetes oldalon meg kell jelentetni. Sürgős, és indokolt esetben el lehet tekinteni a pályázat kiírásától.

Bogdán Imre: Ha lehet, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatnák.

Nagy Zoltán: A költségvetésben szerepel, hogy elvan különítve erre egy adott összeg. Ha a Munkaügyi
Központon indul, 25 év alatti pályázat indul december 31-ig azt meglehet pályázni. A jelenlegi
ügyintézőnek még bele kell rázódnia az adott ügyekbe, mert egyedül még nem tudja ellátni a Hivatali
dokumentálásokat. Március 01-től közfoglalkoztatásban nem lehetett foglakoztatni az alpolgármestert,
mert folyamatos foglalkoztatásban volt 1-2 alkalommal lehetett megbízási szerződéssel alkalmazni. Ha a
polgármester az egyszerűsítettben nem alkalmazza akkor nem tudott volna visszajönni újból dolgozni. Az
adott feladatokat ellátja, ezért a polgármester elmehet az adott napokra, szabadságra. Mezőgazdasági
gépszerelőt a munkaügyes ügyintéző többszöri próbálkozás során tudta visszavetetni a Munkaügyi
Központtal traktoros nélkül a mezőgazdasági munkálatok nem haladnak. Pályáztak a kamerarendszer
bővítésére, ami nem sikerült van egy helyi vállalkozó, aki egy 4 kamerás rendszer kiépítését, Bruttó:
260.000 Ft-ért elvállalná a Petőfi utcától a probléma az, hogy nem tudják kell-e szerelő illetve tervezés
milyen módon lehet megvalósítani akkumulátoros rendszerrel az éjszakai hálóról, vagy minden
kamerarendszerhez vagy építenek külön hálózat, ami drága lenne.

Kakucs Magdolna: Az elmúlt ülésen megemlítette a jegyző úr és a gazdasági vezető a polgármester
cafetériáját ami kötelező. Ami nem tiszta a részéről, hogy a polgármester közalkalmazott vagy
köztisztviselőnek minősül. Mert közalkalmazottnak adható köztisztviselőnek kötelező.

Vezér Ákos: Elmondta, hogy a polgármester, úgynevezett speciális jogállású köztisztviselő. A törvény és
a helyi szabályozás leírja, hogy mely – köztisztviselőkre vonatkozó- szabályokat kell alkalmazni a
polgármesterre is. A polgármester jogosult a caffetéria juttatásra.

Kakucs Magdolna:Kérdése volt a fát szállítás ügyében kapcsolatosan tájékoztatást kér a polgármester
úrtól, mivel 3 alkalommal lett szállítva tűzifa az Önkormányzati pótkocsival. Tudomása szerint nem
adnak semmi Önkormányzati vagyontárgyat oda magánembereknek. Jutányos áron 30.000 Ft-ért hordták
a fát.

Bogdán Imre: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Márton József a saját traktorával hordta a tűzifát.
Akinek kell, a pótkocsi odaadja, akinek sürgős behordania a tűzifáját nem lát kivetni valót ebben.

Kakucs Magdolna: Nem ért egyet a polgármesterrel és kéri, legközelebb ne adja át magánembereknek az
önkormányzat tulajdonát.

Egyéb kérdés, észrevétel nem volt. Bogdán Imre polgármester az ülést 16.35 órakor bezárta.

k.m.f.

Bogdán Imre Vezér Ákos
polgármester                                                   jegyző
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