
Jegyzőkönyv

Készült Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. június 20-án csütörtök 14.30 órakor

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

Jelen voltak:
Bogdán Imre polgármester
Nagy Zoltán alpolgármester
Bogdán László képviselő
KakucsMagdolna képviselő
KovácsKároly képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
Vezér Ákos jegyző
Bencze Judit jegyzőkönyvvezető

BogdánImre: Köszöntötte a képviselőket, jegyzőt, és a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mert öt képviselőből négy képviselő jelen volt; az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az ülés
napirendjére a meghívóban szereplők szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy 6 napirendi pontként a
kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos témakőrt tárgyalja meg a képviselő-testület és képviselői
felvetések a 7 napirendi pontként szerepeljen.

A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta ülésének napirendjét.

39/2019. (VI.20.)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 2019. évi Európai Uniós választások lebonyolításáról

Előadó: Vezér Ákos jegyző

Napirend 3. pontja:
Megyei Könyvtár tájékoztatója

Előterjesztő: Bogdán Imre polgármester

Napirend 4. pontja:
Javaslat pályázat beadására víz- és csatornadíj támogatására

Előadó: Bogdán Imre polgármester

Napirend 5. pontja:
Javaslat adatvédelmi előírások teljesítésére

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
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Napirend 6. pontja:
Kamerarendszer kiépítése (szóbeli)

Előadó: Bogdán Imre polgármester

Napirend 7. 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. Vasvári
Jánossal történő szerződéskötést követően az Örökségvédelmi Hivatal felé jelezniük kell a
műemlékvédelmi épület felújítási munkálatainak időpontját. Az E.On Energiaszolgáltató által a Petőfi
utcában található kamerarendszer mérőóra kiépítése megtörtént. A kamerarendszer teljes kiépítéséhez, két
cégtől kértek be árajánlatot, javasolta, hogy az önkormányzat a számára legkedvezőbb árajánlatot fogadja
el. Szenyér Község Önkormányzat együttműködve Szenyér Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a
gyermekek részére gyermeknapot szervezett. A volt iskola udvarán található garázs tetőszerkezetét
teljesen lekellett bontaniuk, mivel életveszélyessé vált. A modern falvak programján belül a házi orvosi
épületre kiírt pályázat során hiánypótlásra szólították fel a hivatalt, amit sikeresen pótoltak is és reméli,
hogy pozitív elbírálásban részesülnek. Nagy László Úrnak az önkormányzat felé elmaradása van, a
fennmaradó 150.000 Ft-ot teljesíteni fogja, de még levél formájában nem erősítette meg, csak a telefonon
történő beszélgetés folyamán tett ígéretet. Tájékoztatta a testületet, hogy az utolsó ülés óta települési
támogatásban eddig 6 fő részesült a támogatás összege 41.000 Ft.-. Megköszönte a figyelmet és kérte a
testület tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket.

Bogdán László képviselő 14:45 perckor megérkezett így a 4 fős képviselő-testület jelen lévő tagjainak
száma 5 főre emelkedett.

Nagy Zoltán: Javasolta, hogy iskola udvarán található garázs tetőszerkezetének lebontatásával
kapcsolatosan a polgármester úr keresse meg az Építőhatóságot és tegyen bejelentést, miszerint a bontásra
azért volt szükség mivel életveszélyessé vált maga az egész tetőszerkezet és nem szeretné, ha
feljelentenék, és megvádolnák azzal az önkormányzatot, hogy engedély nélkül történt a bontás. Az E.On
kamerarendszer kiépítése és engedélyezése 190.000 Ft-ba került mindösszesen a polgármester úr szavait
ennyivel egészítette ki.

Vezér Ákos: Az alpolgármester szavaival egyetértett, de a polgármester úr elmondása szerint egy
veszélyes helyzet alakult ki, és ha egy veszélyes állapot áll fenn, akkor nincs idő egy építőhatósági
engedély megkérésére. Intézkedni lehet, ha feljelentés történt, hivatkozni az életveszélyesség állapotára
tudnak, mivel azonnali beavatkozást igényelt és utólag kell a bejelentést megtenni.
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Kakucs Magdolna: Szeretné, hogy az életveszélyes állapotról dokumentációk készüljenek, és legalább két
képviselő hitelesítse a jegyzőkönyvet.

Bogdán Imre: Jelenleg se kép, se jegyzőkönyv nem áll rendelkezésre, de dokumentálni fogják az
Építőhatóság felé. Kérte a képviselő-testületet, aki elfogadja, a polgármesteri beszámolót az
kézfenntartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a polgármester javaslatát elfogadta és a
következő határozatot hozta.

40/2019. (VI.20.) 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

Napirend 2. pontja:
Beszámoló a 2019. évi Európai Uniós választások lebonyolításáról

Előadó: Vezér Ákos jegyző

Vezér Ákos: A választást 2019.május 26-ra tűzték ki, véleménye szerint könnyű választáson vannak túl,
mivel a választás egy fordulós volt, a választópolgárok egy pártlistára szavazhattak, ami gond nélkül
lezajlott három településen. Napközben rendkívüli esemény nem történt. Tájékoztatta a testületet a
beszámoló utolsó oldalán feltüntetett az országosan összesített és településenkénti eredményekről.
Megköszönte a képviselő-testület figyelmét.

Bogdán Imre: Kérte, hogy aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.

41/2019. (VI.20.) Kt. határozat

Szenyér Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2019.május 26-i Európai parlamenti képviselők
magyarországi választásának megszervezéséről készített beszámolót tudomásul veszi. A
képviselő-testület megköszöni minden közreműködőnek a jogszerű és törvényes választások
megszervezésében való részvételét.

Felelős: Vezér Ákos
jegyző

Határidő:azonnal
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Napirend 3. pontja:
Megyei Könyvtár tájékoztatója

Előterjesztő: Bogdán Imre polgármester

Bogdán Imre: Szeretné a könyvtárosuk óra számát megnövelni, és ez ügyben egyeztetett a Megyei
könyvtárral is. A szakfeladaton belül szerepel bizonyos kulturális tevékenységek ellátása a könyvtáros
részéről. A könyvtárossal az szerződést csak határozott időre kötötte meg.

Vezér Ákos: Tájékoztatta a képviselő-testületet az előterjesztésről. A Kaposvári Takáts Gyula Megyei és
Városi Könyvtár a melléklet szerint elküldte Szenyér 2018. évi könyvtári működéséről szóló
tájékoztatását a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013 (V.31.) EMMI rendelet
7.§ (5) bekezdése alapján. A megyei hatókörű városi könyvtár a KSZR által az előző évben nyújtott
szolgáltatásokról évente május 31-éig tájékoztatót készít a kistelepülési önkormányzat számára. A megyei
könyvtár kéri a beszámoló elfogadását, habár ezt jogszabály nem írja elő.

Nagy Zoltán: Nem érzi megterhelőnek a könyvtáros munkáját, véleménye szerint a gyermekek
létszámának felmérését végzi el, nagyobb könyvtári feladatot nem lát el. Egyetértett a polgármester úrral,
hogy az óra számát növeljék meg.

Kakucs Magdolna: Véleménye szerint az adott bérért megnövelné az óraszámot a polgármester úr, de nem
biztos, hogy a könyvtáros elfogadja az ajánlatot.

Bogdán Imre: Kérte, hogy aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.

42/2019. (VI.20.) Kt. határozat

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Kaposvári Takáts Gyula Megyei és
Városi Könyvtár (7400. Kaposvár, Csokonai u. 4.), a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről
szóló 39/2013 (V.31.) EMMI rendelet 7.§ (5) bekezdése alapján a Szenyéri Könyvtár 2018. évi
működéséről készített tájékoztatóját. A tájékoztatást a képviselő-testület tudomásul veszi, és megköszöni
a könyvtárosok 2018. évi munkáját, mellyel kapcsolatban kifogás nem merült fel.

Felelős: Bogdán Imre
polgármester

Határidő: azonnal

Napirend 4. pontja:
Javaslat pályázat beadására víz- és csatornadíj támogatására

Előadó: Bogdán Imre polgármester

Vezér Ákos: Ezt az előterjesztést minden évben megtárgyalják a testületi tagok és pályáznak az
Államkincstár útján a Magyar Kormányhoz. Ha a szolgáltató időben az adatokat rendelkezésre bocsátja, a
kincstár a pályázatot elfogadja, és döntést hoz arról, hogy jelentősebb összeget ad, és az adott összeget az
önkormányzat átadja a Vízmű szolgáltatónak, ők a vízdíjban érvényesítik a kedvezményt. A pályázattal a
lakossági díjtételek csökkenthetőek, ezért feltétlenül szükséges a döntéshozatal.
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Bogdán Imre: Véleménye szerint nagyon kevés település tudott pályázni, mivel nem voltak jogosultak
ezért Szenyér kedvező helyzetben van. Kérte, hogy aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, az
kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.

43/2019. (VI.20.) Kt. határozat

Szenyér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő Testület felhatalmazza a
polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők
lebonyolítására.

Felelős: Bogdán Imre
polgármester

Határidő: azonnal

Napirend 5. pontja:
Javaslat adatvédelmi előírások teljesítésére

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Vezér Ákos: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az adatvédelmi előírások, jelentősen
megváltoztak, az utóbbi egy évben. Megszületett egy Uniós rendelkezés az adatvédelemről, mely minden
Európai Uniós tagállamra kötelező érvénnyel bír, és melynek rövidítése GDPR. A rendelet arról szól,
hogy nem elég a hivatalnak megszerveznie szabályozásokat és eljárásokat, ezt minden önkormányzatnak
önállóan kell megcsinálnia, mert mindegyik szervezet kezel személyes adatokat. Nagyon szigorú
előírások vannak; a személyes adatokat csak az ügyintézésben érintettek ismerhetnek meg, és
felhasználásuk is célhoz kötött. A célnak megfelelő ideig lehet az adatokat tárolni és védeni kell
mindenféle hozzáférés és behatolás elől. Ahhoz, hogy a rendszert kialakítsák az adott szervnek, kell
lennie adatvédelmi felelősnek, aki az incidenseket kitudja vizsgálni mert ahhoz speciális ismertekre van
szükség. Egy programba rögzítenék és folyamatosan frissítenék a megfelelő önkormányzati adatokat,
amit közölnek az újonnan felállított adatvédelmi hatósággal Javasolta a külső szakértő megbízását az
előterjesztés szerint. Az adatvédelmi rendszer kialakításának hiányában komoly büntetésekre is számítani
lehet.

Kakucs Magdolna: Soknak találta a javasolt összeget, de elfogadja, mivel nem szeretné, ha büntetést
fizetne az önkormányzat.

Bogdán Imre: Véleménye szerint szükséges megvásárolnia az önkormányzatnak az adott programot.
Kérte, hogy aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, az kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.

44/2019. (VI.20.) Kt. határozat

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendelete, 2011.évi CXII törvény és a 2019.évi XXXIV törvényekben meghatározott GDPR
feladat- ellátási kötelezettséggel összefüggő lényeges információkat.
A képviselő-testület úgy dönt, hogy dr. Fentős Adrienn ajánlatát elfogadva megbízást ad a
munkafolyamatos ellátására, az árajánlatban meghatározottak szerint.
Böhönye, Szenyér, Nemeskisfalud községek önkormányzatai a fenntartásukban lévő Böhönyei Közös
Önkormányzati Hivatalnak engedélyezi a külső szakértő igénybevételét, melyhez a 2019.évi hivatali
költségvetést az általános tartalékaikból:
Nemeskisfalud 15.000 forint, Szenyér 40.000 forint, Böhönye 245.000 forint.
Az önkormányzat saját költségvetése dologi kiadásait emeli 2019.évben 200.000 forinttal az általános
tartalék terhére.

Felelős: Vezér Ákos
jegyző

Határidő:azonnal

Napirend 6. pontja:
Kamerarendszer kiépítése (szóbeli)

Előadó: Bogdán Imre polgármester

Bogdán Imre: Tájékoztatta képviselő-testületet a kamerarendszer kiépítésével kapcsolatosan, kettő
árajánlatot kértek be, és szeretné, ha a testület döntene a számukra megfelelő árajánlatról.

Nagy Zoltán: Véleménye szerint a legmegfelelőbb árajánlatot, a kaposvári OptiCost Security adta és nem
kéri a félévente a 40.000 Ft.+ Áfa karbantartási munkálatok díját, és két éves garanciát vállalnak,
kiszállítási költséget nem számolnak fel, míg a másik ajánlattevő igen. A bruttó összeg: 603.041 Ft.

A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.

45/2019. (VI.20.) Kt. határozat
Szenyér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az OPTI-COST
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7400 Kaposvár, Jutai út 30/b szám alatti szolgáltatóval a szerződést
megkösse, melynek bruttó összege: 603.041 Ft.
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Napirend 7. pontja:
Képviselői felvetések, javaslatok

Vezér Ákos: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az utóbbi hónapokban nagyon romlott a
kommunikáció stílusa a szenyéri önkormányzat körül és az önkormányzati tagok között is. Megérti, hogy
a közelgő önkormányzati választások nagy feszültségeket okoznak, de kérte, hogy kulturáltan próbálják a
felmerült vitás kérdéseket rendezni.

Bogdán László: Ellentétes véleményen volt, nem értett egyet a jegyzővel.

Kakucs Magdolna: Felháborodását fejezte ki a falugondnok úr udvarában főként hétvégente álló
falubusszal kapcsolatosan. Nem szeretné, ha ez így lenne, és megkérte, hogy szíveskedjen a buszt az
Önkormányzat garázsában tartani, és reméli, hogy a naplót a falugondnok úr naprakészen vezeti, mert az
lenne a javaslata, hogy az alpolgármester úr, mint munkáltató, szíveskedjen ellenőrizni. Felhívta a
képviselő-testületi tagok figyelmét, hogy a buszmegállóban a szemetes ládák tele vannak, kérte
szíveskedjenek az ügy érdekében tenni.

Bogdán László: Választ megadva elmondta, hogy szállítania kellett aznap felnőtteket ezért állt az
udvarban a falubusz.

Kakucs Magdolna: Tájékoztatta a képviselő-testületet a polgármester úr szabadságolásával kapcsolatosan,
a heti három napot, amiben megegyeztek, azt szíveskedjen betartani.

Egyéb kérdés, észrevétel nem volt. Bogdán Imre polgármester az ülést 16.20 órakor bezárta.

k.m.f.

Bogdán Imre Vezér Ákos
polgármester jegyző
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