
Jegyzőkönyv

Készült Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019.május 29-én csütörtök10.30 órakor

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

Jelen voltak:
BogdánImre polgármester
Nagy Zoltán alpolgármester
BogdánLászló képviselő
KakucsMagdolna képviselő
KovácsKároly képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
Vezér Ákos jegyző
Gulyás Anita gazdasági vezető

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, azzal a kiegészítéssel, hogy 11 napirendi pontként a műemlékvédelmi
épület felújításával kapcsolatos témakőrt tárgyalja meg a képviselő-testület és képviselői felvetések a 12
napirendi pontként szerepeljen.

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

27/2019. (V.29.)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:
Beszámoló a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi gazdálkodásáról

Előadó: Vezér Ákos jegyző

Napirend 3. pontja:
Szenyér Község Önkormányzatának 2018.évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Bogdán Imre polgármester

Napirend 4. pontja:
Beszámoló Szenyér Község 2018.évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Bogdán Imre polgármester

Napirend 5. pontja:
Javaslat közművelődési rendelet megalkotására

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
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Napirend 6. pontja:
Beszámoló az adóztatás 2018.évi helyzetéről

Előadó: Vezér Ákos jegyző
Napirend 7. pontja:

Javaslat viziközmű gépház javítására
Előterjesztő: Bogdán Imre polgármester

Napirend 8. pontja:
Tájékoztatás gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről, valamint a szociális és
falugondnoki feladatok ellátásáról

Előadó: Vezér Ákos jegyző

Napirend 9. pontja:
Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás pályázatára 2019
(helyszíni)

Előterjesztő: Bogdán Imre polgármester

Napirend 10. pontja:
Busz menetrend véleményezése
Előterjesztő: Bogdán Imre polgármester

Napirend 11. pontja:
Műemlékvédelmi épület felújítása (szóbeli)
Előterjesztő: Bogdán Imre polgármester

Napirend 12. pontja:
Képviselői felvetések, javaslatok

Felelős: Bogdán Imre
polgármester

Határidő: azonnal

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.
Folyamatosan figyelték a modern falvak programjában a pályázati lehetőségeket. Alpolgármester úrnak
sokat köszönhet, hiszen mikor a szabadságát töltötte ő volt, aki helytállt egyeztettek egy két épülettel
kapcsolatosan ő végezte az összeállítását. Először a kulturálisra lett kiírva a pályázat, ami 15 millió Ft
volt.
Ezt követően az orvosi rendelők eszközeire is lehetett pályázni, az épület felújítására, festésre, bútorok és
eszközök korszerűsítésére, ami határidő belül összeállításra került ennek értéke szintén 15 millió Ft.
Olyan céget kellett megkeresniük, akik kimondottan orvosi rendelő bútorzatot tudnak készíteni. A
háziorvossal felvette a kapcsolatot mik azok az eszközök, amire szükség lenne egy orvosi rendelőben, az
anyagot összeállították a pályázat íróval és beadásra került.
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Bogdán Imre: A képviselő-testület felhatalmazta arra, hogy Borsodi Lajosné Szenyér, Petőfi Sándor u.16
szám alatti lakos ügyével kapcsolatosan küldjön levelet, amelyben felhívta a figyelmet, hogy a
villanytartozása magas, a válaszlevelet meg is kapták melyben, az szerepel. Elismeri tartozását valósan ő
lakott az ingatlanban, nagyon sok a számlája a nyugdíja viszont kevés és a lakhatási támogatásból 4.000
Ft-ot szíveskedjenek levonni ezt, kéri és majd havi 10.000 Ft-al tudná törleszteni. Április- május
hónapban települési támogatást állapított meg 8 főre, havi szinten 31.000 Ft. Szenyér Község
Önkormányzata fejlesztési pályázatot adott be, ami nem fért bele a modern falvak programjába, úgy
gondolták az alpolgármester úrral, hogy tegyék be a járda felújítást a Petőfi utcára, a megmaradt szakaszt
Petőfi utca 18-tól a 21-es házszámig, ami 900 méter körül van. Megköszönte a képviselő-testület
figyelmét.

Nagy Zoltán: A problémát az jelentette, hogy az épületről kellett volna tervrajz, ami nem volt mivel régi
az épület (kb 200 éves) és újat kellett készíttetni Kiss Jánossal, aki elvállalta a munkálatokat, ami plusz
költséget jelent az önkormányzatnak. A könyvtárnál, orvosi rendelőnél az alaprajzot megcsináltatták
Bencze Andort kérték fel, és így tudták beadni az orvosi rendelőre a pályázatot, igaz az utolsó pillanatban,
mert hiánypótlást küldtek vissza mivel nem volt alaprajz és költségvetés. Fejlesztési pályázattal
kapcsolatosan, ha meglesz a kivitelező cég, annyit kell velük tisztázni, hogy a 15 millió Ft-ban mivel a
Petőfi utca egy soros utca és azon az oldalon vannak kapu bejárok. A hosszú távú programban a Petőfi
utca 37 számig lesz aszfaltozás. A kamera rendszer kiépítését szeretnék a 2019-évben elkezdeni
mindenképp. Ennyivel szerette volna kiegészíteni a polgármester úr szavait.

Bogdán Imre: Megköszönte az alpolgármester hozzászólását nagyon sok munkájuk van benne.
Megköszönte Böhönyének a munkát a pályázattal kapcsolatosan.

Nagy Zoltán: Borsodi Lajosné ügyével kapcsolatosan ha 4.000 Ft-al a törlesztése soha nem fog lejárni
véleménye szerint.

Bogdán Imre: Véleménye szerint Borsodi Lajosné ügyével kapcsolatosan a képviselői felvetéseknél
térjenek vissza. 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.

28/2019. (V.29.) 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:
Beszámoló a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról

Előadó: Vezér Ákos jegyző

Vezér Ákos: Az előirányzatokat betartották, a kiadásokat próbálták alacsonyan tartani, a teljes kiadás
költséget nem is használták ki. Volt egy felsőfokú végzettségű ember, aki elment és a helyébe nem találtak
megfelelő végzettséggel szakembert, így ő neki csak alacsonyabb bért tudnak fizetni. Ez egy cél, hogy a
költségeket alacsonyabban tartsák, viszont a másik oldalról a munkaerő gyengébb.

Gulyás Anita: A módosított előirányzat a választás miatt változott a szavazatszámláló bizottságok miatt.

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

29/2019. (V.29.) Kt. határozat

Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal
2018.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Bogdán Imre
polgármester

Határidő: azonnal

Napirend 3. pontja:
Szenyér Község Önkormányzatának 2018.évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Bogdán Imre polgármester

Gulyás Anita: A bevételi és kiadási összegnek meg kell egyeznie 102.438.000 Ft.. Kötelező tartalmi
elemek vannak, amit szem előtt kell tartani. A működési célú támogatásoknál a 2 táblázatban található
kötelező feladatok ellátása. Az önkormányzati működés támogatása 14.077.000 Ft. A szociális ügyek és
étkeztetés 9.391.000 Ft.- ez a tényleges összeg. A közművelődésre 1.800.000 Ft. A közfoglalkoztatás
támogatása, itt is terveztek egy összeget, amit módosítani szükséges és közben vannak különböző
pályázati lehetőségek, mint a 25 év alatti foglalkoztatás és e miatt kell módosítani. Ezzel kapcsolatosan a
személyi juttatások is növekednek. Ha a közfoglalkoztatottak száma növekszik, illetmény és a
hozzákapcsolódó munkáltatói járulékok is növekednek. A közhatalmi bevételek szépen alakulnak
2.680.000 Ft. A működési bevételek 6.816.000 Ft. Közfoglalkoztatásban megtermelt javak bevétele is
jelentős ősszeg.. Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése található. A költségvetési
kiadásokon belül vannak dologi kiadások, ellátottak kiadásai. Együttműködési célú támogatás, adhatnak
államháztartáson belülre és kívülre is. Az általános tartalék 15.057.000 Ft. A működési kiadás 96.133.000
Ft.

Bogdán Imre: Kérte a képviselő-testületet, aki elfogadja, az alábbi határozati javaslatot és rendeletet azzal
a módosítással, hogy az 1-es melléletben a bevételek összesen utolsó oszlopban 103.441.Ft helyett
102.438 Ft szerepeljen.
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A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

30/2019. (V.29.) Kt. határozat

Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló
1/2018.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja, azzal a
módosítással, hogy a tervezet 1.§(2) bekezdésétől a 3.§-ig a szöveg törlésre kerül, és az 1-es melléletben a
bevételek összesen utolsó oszlopban 103.441.Ft helyett 102.438 Ft szerepeljen.

Felelős: Bogdán Imre
polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül rendeletet alkotott.

5/2019. (V.30.) Önkormányzati rendelet

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018.évi költségvetés módosításáról
szóló rendeletét megalkotja.

Napirend 4. pontja:
Beszámoló Szenyér Község 2018.évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Bogdán Imre polgármester

Bogdán Imre: A vártnál többet teljesítettek a tavalyi évben, a települési önkormányzatok szociális,
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása eredeti előirányzata 9.233 e Ft., amelynek
évi teljesítése 9.391 e Ft.

Gulyás Anita: Ez a tényleges teljesítés, a normatíva elszámolásból adódik, a szünidei gyerekétkeztetés, és
tényleges számok alapján. A finanszírozási bevételek sorában lehet látni, 14 millió Ft. A működési célú
költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás eredeti előirányzat nem került tervezésre, ellenben
teljesítés történt rá 1.033 e Ft.

Vezér Ákos: Jelentős maradványpénzről lehet beszélni az adott területen. Visszafizetés még lehet, de a
pénzmaradvány az nőtt.

Bogdán László: A 4. pontban az ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzat 4.500. ezer, míg a
teljesítése 7.477 e Ft.

Gulyás Anita: Bevételi oldalak sorában található a szociális tűzifa: BM tűzifa, rezsicsökkentés, kiegészítő
BM tűzifa, melyek növelik a szociális előirányzatot.

Bogdán Imre: Szerencsének nevezi, hogy tavalyi évben, hogy a könyvtári szakfeladat úgy teljesült, hogy
nem kellett visszafizetniük, mint a 2017-es évben.
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A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

31/2019. (V.29.) Kt. határozat

Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szenyér Község 2018.évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja.

Felelős: Bogdán Imre
polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül rendeletet alkotott.

6/2019. (V.30.) Önkormányzati rendelet

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018.évi költségvetését
végrehajtásáról szóló rendeletet megalkotja.

Napirend 5. pontja:
Javaslat közművelődési rendelet megalkotására

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Vezér Ákos: Egy 1997 évi törvény kötelezte az önkormányzatokat, hogy az általuk ellátott közművelődési
feladatokat rendeletben rögzítsék. Ez a rendelet hiányzik Szenyérben, és egy pályázathoz is szükséges a
rendelet megalkotása, ezért pótolni kellene a hiányosságot. Fontos eleme a rendeletnek az alapelvekben
rögzített tolerancia, együttműködés, és elfogadás a nemzetiségekkel szemben, hiszen a közművelődési
rendezvényeiket a roma önkormányzattal közösen szokták szervezni.

Bogdán Imre: Egy pályázat keretében hiánypótlásra fogják felhívni az önkormányzatot, ezért fontosnak
tartotta a rendelet megalkotását.

Nagy Zoltán: Hiányolta a könyvtári nyitva tártatást a rendeletből.

Vezér Ákos : Elmondta, hogy a könyvtár nem közművelődési tárgykör, és annak nyitva tartását a
könyvtári alapdokumentumokban kell rögzíteni. A könyvtár szerinte nem közművelődési témakör, de
említés szintjén bekerült a rendeletbe, mert –javaslatra- egy nagyszerű baté-i rendeletet is használt
forrásnak.

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

32/2019. (V.29.) Kt. határozat

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődésről szóló rendelet-tervezet szövegét
elfogadja.

Felelős: Vezér Ákos
jegyző

Határidő: azonnal
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A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül rendeletet alkotott.

7/2019. (V.30.) Önkormányzati rendelet

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az közművelődésről szóló rendeletét megalkotja.

Napirend 6. pontja:
Beszámoló az adóztatás 2018.évi helyzetéről

Előadó: Vezér Ákos jegyző

Vezér Ákos: Ismertette az előterjesztést. A tavalyi év kiugró iparűzési adó bevételét nem sikerült
megismételni. Magánszemélyek kommunális adójánál emelkedést lát. A lakosságnak talán a pénzügyi
helyzete is valamennyire javult.

Bogdán Imre: A bevételi oldal csökkent valamelyest. Az idei év kicsit több legyen, a közmunkásokról a
listát az adósnak beviszi a kommunális adó tartozásokkal kapcsolatosan ki az aki tartozik, és az
Államkincstár felé letiltásra szeretné adni.

Bogdán László: Napelemmel kapcsolatosan lehet-e számítani iparűzési adóra.

Bogdán Imre: 95%-ban működik, mint Böhönyén, ahogy megkapják a működési engedélyt,onnantól
kezdve nekik is adót kell befizetni.

Vezér Ákos: Eszközarányos megosztás esetén van, jelentősége következő év májusában a vállalkozó
beszámol és arra az évre van kiszabva az adó. Egy vállalkozás beindul, nem jelenti, azt már másnap fizeti
az adót 1-2 év csúszás is lehet.

Bogdán Imre: Jegyző úrhoz szegezte a kérdését a nem értette a behajthatatlan tartozást-mit takar. Veszik
az erdőket és közbe elengedik az iparűzési adót ezzel nem ért egyet. Szerinte a huszonegyedik században
nem lehet behajthatatlan adótartozás.

Vezér Ákos: Ismertette a behajthatatlan adótartozás fogalmát. Adózás rendjéről szóló törvény határozza
meg, hogy mit lehet behajthatatlan adótartozásnak tekinteni. Mindent megtesznek az adótartozások
behajtása érdekében.

A Képviselő-testület 4 igen 1 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

33/2019. (V.29.) Kt. határozat

Böhönye/Szenyér/Nemeskisfalud település önkormányzatának képviselő-testülete a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja alapján a települési
adóztatásról készített jegyzői beszámolót tudomásul veszi.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a helyi adók területén meglévő hátralékok behajtása
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, illetve a behajthatatlan adótartózásokat törölje.

Felelős: Vezér Ákos
jegyző

Határidő: azonnal
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Napirend 7. pontja:
Javaslat viziközmű gépház javítására

Előterjesztő: Bogdán Imre polgármester

Bogdán Imre: Kavíz küldött levelet a hivatal felé önkormányzati tulajdonú vízmű gépháza a viharos
időjárás miatt megsérült. Az egészséges ivóvíz nem biztosítható úgy, hogy a gépház épülete hiányos.
Mindenképpen szükséges volt annak megjavítására. A rendkívüli helyzetben a KAVÍZ sürgősen
intézkedett a helyreállításról. A helyreállítás költsége 300 e. Ft volt. A teljes költségből a biztosító 100 e.
Ft-ot fizetett ki, ezért szükséges a hiányzó 200 e. Ft átutalása a szolgáltatónak.

Nagy Zoltán: A vízhálózat tetejének megjavításában segítenek de nem 200.000 Ft-al hanem 100.000 Ft-al
tudnák támogatni. Le kellett szedni az egész tetőszerkezetet mivel felújításra szorul.

Vezér Ákos: Amit a biztosító nem fizet, azt az Önkormányzatnak kell fizetnie, hiszen a víziközmű
önkormányzati tulajdonban van és a felújítási tervben ez a költség nem volt tervezve.

Bogdán László: Még szerződést nem látott a Hivatal és a Kavíz között. Bosszantónak találta, hogy az
önkormányzat ennyi összeget álljon. A birkák a kerítést szétszedik akkor is az önkormányzatnak kell
állnia minden költséget. Szerinte a károkozó térítse meg a kárt.

Vezér Ákos: Természetesen lehet pereskedni, ha úgy látja a képviselő, hogy a birkák megrongálták a tetőt,
de a helyreállítási munkákat el kell végezni. Az egészséges ivóvíz biztosítása az önkormányzat egyik
alapvető kötelezettsége.

Bogdán László: Nem történt sok változás az egészséges ivóvízzel kapcsolatosan többszöri felszólításra
sem mindig. Van kivetni való a Kavíz munkájával kapcsolatosan, mert tapasztalata van.

Bogdán Imre: Volt fejlesztés látta a dokumentumokat az ajtó csere megtörtént, sok elosztófej lett
kicserélve 780.000 Ft körül volt amit a fejlesztési keretből fizettek ki ami az önkormányzatnak semmibe
nem került. Az Önkormányzatnak egy kötelező feladat, hogy a vizet üzemeltesse.

Kakucs Magdolna: Legdrágábban a Kavíz adja Szenyér településnek a vizet.

Nagy Zoltán: Milyen módón küldik, hogy 200.000 Ft-ot fizessen ki az Önkormányzat nem hajlandó
támogatni. Mivel megállapodtak, hogy segíteni tud az Önkormányzat, de 100.000 Ft-al és közben
kiküldenek egy levelet ekkora összeggel. Felveszi a kapcsolatot a kavízzel mert ezt nem szeretné hagyni.

Kakucs Magdolna: A biztosító fizetett tehát az Önkormányzat kifizette biztosítás formájában véleménye
szerint. Javasolja hogy a havi bérből amit fizetnek abból vonja le a Kavíz. Először helyreigazítás történjen
meg és utána legyen kifizetve.

Vezér Ákos: Sajnos nincs felesleges koncenssziós bevétele az önkormányzatnak ami ezt a felújítást
fedezné, ezért ezt saját költségvetésből kell kifizetni. Biztosítás természetesen van, ezért a költségek a
kártérítés ősszegével csökkennek.

Bogdán Imre: Szeretné, ha a képviselő-testület elfogadná az adott összeget de egy megkeresést is
szükségesnek érez.
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A Képviselő-testület 4 igen 1 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

34/2019. (V.29.) Kt. határozat

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az ívóvíz rendszert üzemeltető KAVÍZ
Kaposvári Víz és Csatornamű Kft. (7400 Kaposvár, Áchim András u. 2.) KV/2019/000296 számú levelét,
melyben az önkormányzati tulajdonú gépház helyreállításáról tájékoztat.
A képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú gépház helyreállítására 200 e. Ft
értékben a KAVÍZ költségeit megtéríti.
A képviselő-testület felkéri a vízszolgáltatót, hogy bruttó 200 e. Ft értékű számlát állítson ki az
önkormányzat részére a vizmű-gépház helyreállítási munkáiról, mert a cégüknek csak így tudja a munkát
kifizetni.

Felelős: Bogdán Imre
polgármester

Határidő: azonnal

Napirend 8. pontja:
Tájékoztatás gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről, valamint a szociális és
falugondnoki feladatok ellátásáról

Előadó: Vezér Ákos jegyző

Vezér Ákos: Három településre vonatkozik az értékelés, illetve van egy alapszolgáltatási központ
beszámoló, amely a szociális területre terjed ki. Arányában a szenyéri gyerekekkel több probléma van
mint a többiekkel. A falugondnoki beszámolót is a mellékletben olvashatnak, amit a falugondnok úr
mindig szorgalmasan megír határidőre. Kérte a képviselő-testületet szíveskedjen a mellékelt beszámolót
áttanulmányozni és döntést hozni.

Kakucs Magdolna: Megtesznek mindent, amit a törvény szükségessé tesz, hogy csökkentsék a
veszélyeztetett gyermekek számát.

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

35/2019. (V.29.) Kt. határozat

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2018.évi átfogó értékelését valamint a Szociális Alapszolgáltatási feladatok ellátásáról készített
beszámolót és azt tudomásul veszi. Szenyér Község önkormányzat képviselő-testületet a falugondnoki
beszámolókat elfogadja.

Felelős: Bogdán Imre
polgármester

Határidő: azonnal

9



Napirend 9. pontja:
Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás pályázatára 2019
(helyszíni)

Előterjesztő: Bogdán Imre polgármester

Bogdán Imre: Egy lehetőség adódott mivel nem tudták betenni modern falvak programjában az út került
bele a járda felújítás kimaradt ezért pályáznak rá melynek határideje: 2019. május 31. Kérte a
képviselő-testületet, aki elfogadja, az alábbi határozati javaslatot az kézfenntartással jelezze.

36/2019. (V.29.) Kt. határozat

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont c.) pont szerint belterületi utak, járdák,
hidak felújítására. Az önkormányzat önkormányzati tulajdonú járdák felújítására adja be pályázatát; a
pályázati célok:
Szenyér Község Önkormányzat tulajdonában lévő Szenyér belterület 39. hrsz-ú, kivett közterület,
természetben Petőfi utca megnevezésű ingatlan 11-67 házszámok közötti 540 méter, 69-99 házszámok
közötti 390 méter, 16-18 házszámok közötti 50 méter, összesen 980 méter hosszan, 1 méter széles járda
felújítása 13.806.654.-Ft értékben.
Az igényelt támogatás összege 85%-os intenzitással 11.735.655.-Ft. A pályázati önrészt az önkormányzat
az általános tartalékból biztosítja 2.070.999.-Ft összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot készítesse el, azt nyújtsa be, és a
szükséges nyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: Bogdán Imre
polgármester

Határidő: azonnal

Napirend 10. pontja:
Busz menetrend véleményezése

Előterjesztő: Bogdán Imre polgármester

Vezér Ákos: Érkezett egy levél ami arról szól, hogy 2019. június 15-el változik a menetrend és ettől
függetlenül december 15-től új menetrend lép hatályba.

Nagy Zoltán: A nyári szünidő miatt minden évben volt változtatás. Szeptembertől két járat szokott
működni Szenyér vonzáskörzetében. Marcali járat 12:15 órakor került megszüntetésre tudomása szerint.

Bogdán László: A szenyéri lakosokat mindig hátrány éri Böhönyén a közlekedés jó a Nagyatádi érinti
Böhönyét de Szenyért nem. Sokszor volt rá példa, hogy 1 órát kell várni a Szenyérieknek mire jött busz.

Vezér Ákos: Időben kiküldték a meghívókat azzal együtt az előterjesztéseket, lett volna idő átnézni, mik
azok a járatok amik érintik Szenyért.

Kakucs Magdolna:A munkaszüneti napokon is más a járatok indulása így nehéz megmondani.
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A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

37/2019. (V.29.) Kt. határozat

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Dél-dunántúli Közlekedési Központ
(7400 Kaposvár, Füredi utca 180.) 1261/01/2019.és 1262/01/2019. számú állásfoglalás kéréseit a 2019.
június 15-i menetrend módosításról és a 2019. december 15-én hatályba lépő új menetrendről. A
képviselő-testület a 2019. június 15-től hatályba lépő menetrendi változásokkal egyet ért.

Felelős: Bogdán Imre
polgármester

Határidő: azonnal

Napirend 11. pontja:
Műemlékvédelmi épület felújítása (szóbeli)
Előterjesztő: Bogdán Imre polgármester

Bogdán Imre: Tájékoztatta a képviselő-testületet a 2018 évtől húzódik a műemlékvédelmi épület
felújítása. Az előterjesztés ami visszalett utasítva 3 cég adta be az árajánlatot ami szinte egyforma volt.
Másik két céget kerestek akik nem jelentkeztek a képviselő-testület úgy látta a belső munkálatokra
egyetlen egy forint nem lett beépítve. Egy költségvetést kértek Vasvári Jánostól 1.992.000 Ft.-. A pályázat
úgy lett beadva külső épület felújítására ennek ellenére a belső munkálatokra is jutott. Erőltetni szeretné,
hogy a beruházás elkezdődjön, mivel nagyon húzódik. Nincs testületi határozat nincs felhatalmazva, hogy
a szerződét megkössék. A pénz lehívása megtörtént de csak állnak a munkálatok.

Nagy Zoltán: Magas költségekkel jár a felújítás ő is alvállalkozóval fogja csináltatni. A költségek most
ennyibe kerülnek, de lehet félév múlva több lesz. Annyi ígéretet kapott meglátják mennyibe kerülnek a
külső munkálatok, 2 millió Ft önerőből és a belső részére is talán rátudják fordítani, de biztosat még nem
tud mondani. Az egész épületet meg kell csináltatni ami nem kis munka. Azt kell eldönteni nem adunk
hozzá 2 millió Ft-ot vagy a felújítás épületen kívül elkezdődik és a belső munkálatokat a következő
képviselő-testület illetve polgármester eldönti.

Bogdán Imre:A pályázat beadása valóban a külső felújításra szól. A vállalkozó, hogy eltudjon számolni a
külső felújításra kell fokuszálnia. Ami le van írva belső felújítási munkálatokban és nem valósul, meg
akkor ne vádolják meg a polgármestert és az alpolgármesrt sem.

Kakucs Magdolna: Meg kell bizonyosodni arról, hogy valóban a külső felújításra lett beadva a pályázat.

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

38/2019. (V.29.) Kt. határozat

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Vasvári Jánossal
(Vasi Group Kft.) kössön szerződést a 2018. október 30-án előterjesztett ajánlata alapján a Simon u. 51
szám alatti műemléki épület helyreállításáról 4 millió forintért.

Felelős: Bogdán Imre
polgármester

Határidő: azonnal
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Napirend 12. pontja:
Képviselői felvetések, javaslatok

Kakucs Magdolna: Borsodi Lajosné ügyével kapcsolatosan volt felvetése, a 176.000 Ft-os tartozást
nagyon zavarosnak tartja, és nem látható át részéről.

Bogdán Imre: A tartozását elismerte az önkormányzati lakás vevője, habár nem érti, hogy miért volt olyan
magas az áram számlája.

Kakucs Magdolna: 176.000 Ft-os számlát ő nem látta ezt nyilatkozta. A villany visszavezetés a 150.000
Ft-ot lenyelt az önkormányzat.

Bogdán Imre: Tudott az összegről, mert kapott róla másolatot a 150.000 Ft-ot még nem fizette ki.

Bogdán László: Van egy lánya aki eljár dolgozni egy háztartásban élnek szíveskedjen megoldani az
anyagi helyzetüket véleménye szerint. Nagyon nagy lelkű az önkormányzat, hogy kifizet ekkora
költséget.

Nagy Zoltán: Felháborodását fejezte ki miért lett kifizetve az adott összeg. Nagy László úrral ugyanígy
jártak; őt is szeretné, ha a polgármester felszólítaná levélben a tárcsával kapcsolatosan mert még idáig
válasz nem érkezett csak ígéret.

Vezér Ákos:A lakhatási támogatás összegét felajánlja ami 4.000 Ft havonta. Ezt úgy ajánlhatja fel a lakos
tartozása rendezésére, hogy megkapja pénzbeni támogatást, melyet az önkormányzat pénztárába befizet,
és így csökkenti a tartozását.

Nagy Zoltán: 176.000 Ft-ra a polgármestert senki nem jogosította fel, miért fizette ki felhatalmazás nélkül
egy ember tartozását.

Bogdán Imre: Testület alapján kötötte meg a szerződést és az önkormányzat tulajdona ki kell fizetni.
Nagy László ügyével kapcsolatosan ír levelet és majd meglátja, milyen válasz érkezik 150.000 Ft-os
tartozással kapcsolatosan.

Egyéb kérdés, észrevétel nem volt. Bogdán Imre polgármester az ülést 12.00 órakor bezárta.

k.m.f.

Bogdán Imre Vezér Ákos
polgármester jegyző
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