Jegyzőkönyv
Készült Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019.október 29-én, kedden 10.00 órakor
Szenyér Község önkormányzati épület (8717 Szenyér, Simon u.1.)
Tanácstermében megtartott alakuló üléséről
Jelen voltak:
Nagy Zoltán
Balogh Károlyné
Kovács Károly
Hamrik József
Orsós Gábor
Tanácskozási joggal megjelentek:
VezérÁkos
Bencze Judit

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
jegyzőkönyvvezető

Nagy Zoltán: Köszöntötte a képviselőket, jegyzőt és a jegyzőkönyvvezetőt. 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 hogy 3 napirendi pontként
tárgyalják a bizottságok megválasztását, hogy az alpolgármester választás titkos szavazásához már legyen
bizottság. 12 napirendi pontként tárgyalják a könyvtáros foglalkoztatását, és 13 napirendi pontként 095/2
hrsz használati megállapodást tárgyalja meg a képviselő-testület.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta ülésének napirendjét.
57/2019. (X.29.)Kt.határozat
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete mai ülésének napirendjét alábbiak szerint határozta meg.
Napirend 1. pontja:
Beszámoló a 2019. október 13-i önkormányzati választások lebonyolításáról
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Napirend 2. pontja:
Képviselők és polgármester eskütétele
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Napirend 3. pontja:
Javaslat Bizottsági tagok megválasztására
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Napirend 4. pontja:
Javaslat alpolgármester választásra
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Napirend 5. pontja:
Javaslat polgármester illetményének meghatározására
Előadó: Vezér Ákos jegyző
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Napirend 6. pontja:
Javaslat társulásba delegáltak személyéről
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Napirend 7. pontja:
Javaslat polgármester szabadságmegváltására és végkielégítésére
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Napirend 8. pontja:
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Napirend 9. pontja:
Polgármester szabadságolási ütemterve
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Napirend 10. pontja:
Tájékoztatás összeférhetetlenségről, vagyonnyilatkozatról és méltatlanságról
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Napirend 11. pontja:
Iskolai körzethatárok kijelölésének véleményezése
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Napirend 12. pontja:
Javaslat könyvtáros foglalkoztatására
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Napirend 12. pontja:
095/2 hrsz használati megállapodás
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Felelős: Nagy Zoltán
polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 1. pontja:
Beszámoló a 2019. október 13-i önkormányzati választások lebonyolításáról
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Vezér Ákos: Tájékoztatta a képviselő-testületet, az október 13-án kitűzött helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásának lebonyolításáról. A Köztársasági Elnök döntése egyben azt is jelentette,
hogy azon a napon lehetett megtartani a nemzetiségi önkormányzatok általános választását is. Hogy a
választást kellően és törvényesen biztosítani tudják, sok feladatuk volt. A szavazás reggel 6.00 órakor
problémamentesen indult, majd a választást jó részvételi arányok jellemezték. Nap közben rendkívüli
esemény nem történt egy településen sem. A felmerült problémákat és napi munkát a választási
bizottságok és segítő iroda tagok jól megoldották. A választás 19.00 órakor befejeződött. A fel nem
használt szavazólapok kötegelése után a szavazatok összeszámlálására kerültek.
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Vezér Ákos: A választási iratokat a települések eltérő időben szállították be a Helyi Választási Irodához.
Az eredményt éjfél körül megállapították, melynek végeredménye szerdai nap 16 órakor váltak jogerőssé.
A választási jegyzőkönyveket 2019.október 14-én reggel 6 és 7 óra között adták le a Megyeházán.
Véleménye szerint a választást sikeresen és jogszerűen zajlott le mindhárom településen. Kérte a
képviselő-testületet szíveskedjenek áttanulmányozni és elfogadni az előterjesztést.
Nagy Zoltán: Szavazásra bocsájtotta a javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
58/2019. (X.29.)Kt.határozat
Szenyér Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2019. október 13-i önkormányzati választások
megszervezéséről készített beszámolót tudomásul veszi. A képviselő-testület megköszöni minden
közreműködőnek a jogszerű és törvényes választás megszervezésében való részvételét.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal

Napirend 2. pontja:
Képviselők és polgármester eskütétele
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Vezér Ákos: Ismertette az előterjesztést, majd kérte az újonnan megválasztott képviselőket, hogy az
önkormányzati törvényben meghatározott esküt tegyék le.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára felállva, együtt elmondták a törvény szerinti képviselői
eskü szövegét. Az esküről a polgármester és a képviselők aláírták az esküokmányokat, melyek a
jegyzőkönyv mellékletét képezik az előterjesztéshez csatolva.
Letett eskük szövege:
„Én (képviselő) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; Szenyér
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Szenyér fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
A képviselők eskütételét a polgármester esküje követte:
„Én Nagy Zoltán becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; Szenyér polgármesteri
tisztségemből eredő feladataimat Szenyér fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
Az eskütételek szabályosak voltak, a képviselő-testület ülése a következő napirendi pont tárgyalásával
folytatódott.
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Napirend 3. pontja:
Javaslat Bizottsági tagok megválasztására
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Vezér Ákos: A korábban megválasztott bizottsági tagok megbízatása megszűnt az önkormányzati ciklus
lejártával. Saját tagok választása esetén nem kell személyes érintettséget bejelenteni. A Bizottságnak nem
lehet elnöke vagy tagja a polgármester, alpolgármester. Kérte a képviselő-testületet, hogy javaslatokat
szíveskedjenek megvitatni és elfogadni. Az bizottsági tagok megválasztása azért is fontos, mert az
alpolgármester választáshoz szükséges az ügyrendi bizottság közreműködése.
Az előterjesztésben bizottsági tisztségekre javasolt személyek egyenként nyilatkoztak, hogy a megbízást
elvállalják, és nem kérnek zárt ülést. Titkos szavazás tartására javaslat nem érkezett.
Polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta.
59/2019. (X.29.)Kt.határozat
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökének Orsós Gábor
képviselőt megválasztja.
Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta.
60/2019. (X.29.)Kt.határozat
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tagjának Balogh Károlyné
képviselőt megválasztja.
Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta.
61/2019. (X.29.)Kt.határozat
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tagjának Hamrik József
képviselőt megválasztja.
Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 4. pontja:
Javaslat alpolgármester választásra
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Vezér Ákos: A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ. A képviselő-testület
legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. Kérte a képviselő-testületet,
szíveskedjenek titkos szavazással dönteni az új alpolgármester személyéről. A választásra tekintettel az
érintett zárt ülés tartását is kérheti, de a kötelező titkos szavazás miatt ennek kevés a jelentősége. A
jelöltnek célszerű nyilatkoznia a javaslat elfogadásáról. Az SZMSZ szabályzat szerint szerint a titkos
szavazást szavazóhelyiség és urna igénybevételével kell lebonyolítani, mely feladatokat az önkormányzati
bizottság felügyeli. Az alpolgármesternek tiszteletdíjat is meg lehet állapítani. alpolgármester tiszteletdíját
a képviselő-testület úgy határozza meg, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíjának 90%-át.
A javasolt személy Kovács Károly zárt ülés tartását nem kérte; az alpolgármesteri tiszteletdíjjal
kapcsolatban személyes érintettséget jelentett be.
A titkos szavazás szavazólapon, külön helyiség és urna igénybevételével történt. A titkos szavazás
lebonyolításával kapcsolatos teendőket a képviselő-testület ügyrendi bizottsága, bonyolította le.
A Képviselő-testület titkos szavazással (szavazólapok jegyzőkönyvhöz csatolva) 5 igen 0 nem
szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
62/2019. (X.29.)Kt.határozat
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 74.§ (1) bekezdés alapján titkos szavazással Kovács Károly képviselőt társadalmi
megbízatású alpolgármesternek 2019. október 29-től megválasztja.
Felelős: Nagy Zoltán
polgármester
Határidő: azonnal
Vezér Ákos: Megkérte az alpolgármester, hogy szíveskedjenek az esküt letenni és erről az előkészített
esküokmányt aláírni.
Megválasztását követően az alpolgármester esküt tett és erről esküokmányt írt alá, mely a jegyzőkönyv
melléklete az előterjesztéshez csatolva:

Én, Kovács Károly becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is
megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Szenyér fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet
javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!
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A Képviselő-testület 5 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazatokkal a következő döntést hozta.
63/2019. (X.29.)Kt.határozat
Szenyér Község Önkormányzat képviselő-testülete Kovács Károly személyes érintettségének bejelentését
tudomásul veszi, és őt nem zárja ki az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározásáról szóló
szavazásból.
Felelős: Nagy Zoltán
polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazatokkal a következő döntést hozta.
64/2019. (X.29.)Kt.határozat
Szenyér Község Önkormányzat képviselő-testülete Kovács Károly társadalmi megbízatású alpolgármester
részére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 80.§ (2) bekezdése
alapján havi 50.000.-Ft azaz ötvenezer forint tiszteletdíjat és 7.500-Ft azaz hétezerötszáz forint
költségtérítést állapít meg.
Felelős: Nagy Zoltán
polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 5. pontja:
Javaslat polgármester illetményének meghatározására
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Vezér Ákos: Az újonnan választott polgármestereknek megkell állapítani a tiszteletdíját, annak ellenére,
hogy a törvény gyakorlatilag meghatározza, mennyi lehet. A tiszteletdíj nyilvános adat.
Nagy Zoltán: Szavazásra bocsájtotta az előterjesztés határozati javaslatát.
A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
65/2019. (X.29.)Kt.határozat
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő–testülete 2019. október 14-től Nagy Zoltán főállású
polgármester illetményét 299.200.-Ft-ban állapítja meg. A polgármester költségtérítését 44.880.-Ft-ban
határozza meg.
Felelős: Vezér Ákos
jegyző
Határidő: azonnal
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Napirend 6. pontja:
Javaslat társulásba delegáltak személyéről
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Vezér Ákos: Az alakuló ülés fontos napirendje. Az előző ciklus végében, lejárt azoknak a képviselőknek
és polgármestereknek a megbízása, akik abban a ciklusban az önkormányzatot képviselhették a
társulásokban. A képviselő-testületnek döntést kell hoznia arról, hogy a társulási tanácsokban ki
képviselje az önkormányzatot. Kérte a képviselő-testületet, szíveskedjenek a társulási delegálásokról
dönteni.
Az előterjesztésben javasolt személyek zárt ülést nem kértek. Titkos szavazásra javaslat nem érkezett.
A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
66/2019. (X.29.)Kt.határozat
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mötv. 94.§. (2) bekezdése alapján a
Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulásába Nagy Zoltán polgármestert delegálja.
Felelős: Vezér Ákos
jegyző
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
67/2019. (X.29.)Kt.határozat
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mötv. 94.§. (2) bekezdése alapján a
Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulásába Nagy Zoltán polgármester delegált helyetteseként
Kovács Károlyt választja meg.
Felelős: Vezér Ákos
jegyző
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
68/2019. (X.29.)Kt.határozat
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Marcali Többcélú Kistérségi Társulásba Nagy
Zoltán polgármestert delegálja az önkormányzat képviseletére, a helyetteseként Kovács Károlyt jelöli ki.
Felelős: Vezér Ákos
jegyző
Határidő: azonnal
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Napirend 7. pontja:
Javaslat polgármester szabadságmegváltására és végkielégítésére
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Vezér Ákos: Kormányhivatali útmutató alapján a polgármesternek meg kell váltani a ki nem vett
szabadságát akkor is, ha polgármesterként újraválasztották. Bogdán Imre leköszönő polgármesternek a
2019. október 13-i választásokig 63 nap fel nem használt szabadsága keletkezett, melynek összege bruttó
866.880.-Ft, továbbá részére három havi végkielégítést kell kifizetni bruttó 897.600.-Ft összegben. Kérte
a képviselő-testületet döntsenek a kifizetésről. Az adat nyilvános.
Nagy Zoltán: A szabadságok kivitelére a korábbi polgármester fel lett szólítva, kisebb nagyobb sikerrel.
39 napot kivett 2019-ben, de elmaradt a szabadságok kivételével. Voltak képviselők, akik előzetesen nem
értettek egyet a szabadság megváltásával.
Hamrik József: Nem értett egyet a polgármester szabadságmegváltás és végkielégítés kifizetésével, ezért
nem támogatta a javaslatokat.
Nagy Zoltán: Szavazásra bocsájtotta az előterjesztés javaslatát.
A Képviselő-testület 3 igen 1 nem 1 tartózkodás szavazatokkal, a következő határozatot hozta.
69/2019. (X.29.)Kt.határozat
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bogdán Imre leköszönő polgármester részére a 2019.
október 13-ig terjedő polgármesteri ciklusban ki nem vett 63 nap szabadságának pénzbeni megváltását
rendeli el bruttó 866.880.-Ft összegben, továbbá részére három havi végkielégítést fizet ki bruttó
897.600.-Ft összegben az általános tartalék terhére.
Felelős: Vezér Ákos
jegyző
Határidő: azonnal
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Napirend 8. pontja:
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Vezér Ákos: A képviselő-testület működésnek alapja a helyi szervezeti és működési szabályzat. A
képviselő-testület az alakuló vagy azt követő ülésen megalkotja vagy felülvizsgálja a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló rendeletét. Nem javasolt változtatást.
Nagy Zoltán: Szavazásra bocsájtotta a javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
70/2019. (X.29.)Kt.határozat
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az alakuló ülésen a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatát, azt felülvizsgálta és nem módosítja.
Felelős: Vezér Ákos
jegyző
Határidő: azonnal

Napirend 9. pontja:
Polgármester szabadságolási ütemterve
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Vezér Ákos: A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap
pótszabadságra jogosult. Az új ciklusban a töredékévre vonatkozóan kell megállapítani a polgármester
szabadságát, melynek ütemezését a képviselő-testület jóváhagyja. A szabadságot az ütemezésben
foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. a Polgármester 2019. évi szabadsága 2019
október 14-től december 31-ig 8 nap. Kérte a képviselő-testület, szíveskedjenek a polgármester
szabadságolási ütemtervét áttanulmányozni és elfogadni.
Nagy Zoltán: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az öt napot januári hónapra szeretne átvinni.
Kérte a határozati javaslatot elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
71/2019. (X.29.)Kt.határozat
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Nagy Zoltán polgármester éves
szabadsága 2019 évre vonatkozóan október 14-től – december 31-ig választás miatt töredékévre
vonatkozóan - 8 nap.
A szabadságot az alábbi ütemezésben adja ki a Képviselő-testület:
2019. december 23, 30, 31. – 3 nap,
további 5 nap szabadság átvitelét engedélyezi 2020 január hónapra.
Felelős: Vezér Ákos
jegyző
Határidő: azonnal
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Napirend 10. pontja:
Tájékoztatás összeférhetetlenségről, vagyonnyilatkozatról és méltatlanságról
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Vezér Ákos: A vagyonnyilatkozatok első leadására, az összeférhetetlenségek megszüntetésére, illetve
köztartozásmentes adózói adatbázisba felvételre 30 napos határidők állnak rendelkezésre. Az
önkormányzati képviselő megválasztásáról, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30
napon belül az önkormányzati törvény 2 melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az
önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata fő szabályként közérdekből nyilvános. A képviselővel
közös háztartásban élő házas-vagy élettársnak, valamint gyermekének is csatolnia kell a
vagyonnyilatkozatát a képviselői nyilatkozathoz. A köztartozás menetes adózói adatbázisba is minden
képviselőnek kell kérnie a felvételét. A képviselőknek 3 hónapon belül kötelező továbbképzésen is részt
venniük, melyet a Kormányhivatal szervez.
A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
72/2019. (X.29.)Kt.határozat
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselői összeférhetetlenséggel, méltatlansággal
vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséggel, köztartozásmentes adatbázisba történő felvétellel kapcsolatos
jegyzői tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős: Vezér Ákos
jegyző
Határidő: azonnal

Napirend 11. pontja:
Iskolai körzethatárok kijelölésének véleményezése
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Vezér Ákos: Kormányhivatal minden év október utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén
található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének
nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát. Kérte a képviselő-testületet
szíveskedjenek dönteni arról, hogy a korábbiaknak megfelelően a Böhönyei Festetics Pál Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskolát javasolják a körzetes iskolának.
A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
73/2019. (X.29.)Kt.határozat
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50.§ (8) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) az iskolai körzethatárok
kialakítását úgy véleményezi, hogy település iskoláskorú gyermekei részére a kötelező felvételt biztosító
köznevelési intézmény a Böhönyei Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola legyen. A
jegyző nyilvántartása szerint a Szenyéri halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolás gyermekek
létszáma 19 fő, hátrányos helyzetű általános iskolás gyermekek létszáma 2 fő összesen 20 gyermek a
megjelölt intézmény tanulója.
Felelős: Nagy Zoltán
polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 12. pontja:
Javaslat könyvtáros foglalkoztatására
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
A javasolt személy zárt ülés tartását nem kérte, nyilatkozatát csatolták az előterjesztéshez.
Nagy Zoltán: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy választások előtt az előző könyvtáros
felmondott, jelenleg könyvtáros nincs, viszont a könyvtárat működtetni kell, mert csak így lesznek
jogosultak állami támogatásra. A feladatra Bogdán Anettet javasolta, akinek érettségije van, heti két
napon, heti 4 órában neveznék ki. Időbeosztása szerint kedden és csütörtökön 17.00 és 19.00 óra között
dolgozna, de a javasolt összegért nem biztos, hogy vállalja, mivel az előző könyvtárosnak a béréhez a
mostani bér alacsony. Bogdán Imre polgármester a könyvtárosnak magas összeget fizetett, amit nem
lehetett volna. Kérte a képviselő-testületet tegyen javaslatot. Könyvtári szakfeladatra 1.800.000 Ft-ot
kapnak, amiben jó lenne egy rendszergazdát beépíteni mivel a jelenlegi semmi munkát nem hajlandó
ellátni és hiába nyújtotta be a számlát, érdemi munkát nem végez véleménye szerint és nem hajlandó
kifizetni.
Vezér Ákos: Felhasználási kötöttséggel kap az Önkormányzat támogatást, amivel az év végén el kell
számolni. Nemeskisfaludon 8 órában dolgozik a könyvtáros 40.000 Ft-ért. Heti négy órás munka a
minimálbérhez mérve 18.500 Ft lenne, vagyis az órabére magasabb lenne, mint a polgármesteré. 57.000
Ft négy órás bér 570.000 Ft havi bérnek felel meg. Azért az összegért realitást lehetne látni véleménye
szerint. Ha képviselő-testület magasabb bért szeretne adni, akkor több munkaidőt határozzon meg. Részt
vehet egy hétvégi programok szervezése is a munkájába. Ötvenhétezer forinthoz heti 10 órás munkát
lehetne elképzelni.
Hamrik József: Véleménye szerint vegyen rész falunapokon és több rendezvényt szervezzen.
Balogh Károlyné: Vegyen részt és segítse a gyereknapot valamint a decemberi mikulás kiosztásnál legyen
jelen.
Nagy Zoltán: A jegyző javaslatát szavazásra bocsájtotta, miszerint 10 órában 57.000 Ft-ért alkalmazzák
Bogdán Anettet. Szavaztatott a javalatról.
A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
74/2019. (X.29.)Kt.határozat
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szenyéri könyvtárellátási szolgáltató
rendszer részét képező könyvtárban, a sürgősségre tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A.§ (2) bekezdés b./ pontja alapján pályázati eljárás lefolyatása nélkül bruttó
57.000.- Ft bérért, heti 10 órában kinevezi Bogdán Anett Szenyér, Simon u. 45. szám alatti lakost
közalkalmazotti jogviszonyba. A könyvtár nyitva tartás ideje heti 4 órában kedden és csütörtökön
17.00-19.00 óra között. A 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet 5.§ (1) bekezdés ga./ pontja alapján
meghatározott érettségivel a könyvtáros rendelkezik. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a munkakör rendezvényszervezést is érintő változásairól, és a bérről egyezzen meg a
közalkalmazottal.
Felelős: Nagy Zoltán
polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 12. pontja:
Szenyér 095/2 hrsz-ú ingatlan használati megállapodása (helyszíni)
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Vezér Ákos: A térképen kirajzolódik miszerint a két tulajdonos használati megállapodást kötött,
egymással, ahol a többi résztulajdonosnak is megvannak határozva a földterületei. Amit meghatároztak,
az Önkormányzat számára, nem túl kedvező. Úgy osztották fel, hogy a terület két legértékesebb része, az
ő használatukban van. Az önkormányzatot és a többi tulajdonost nem vonták be az egyezkedésbe. Kérte a
képviselő-testületet szíveskedjenek megtárgyalni és döntést hozni hozzájárulnak e vagy sem.
Nagy Zoltán: Szeretne utána nézni az adott területnek, mert nem tartja kedvezőnek az önkormányzat
részére az alábbi megállapodást.
A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
75/2019. (X.29.)Kt.határozat
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testület megismerte a Szenyér 095/2 hrsz-ú ingatlan használati
megállapodásra irányuló lakossági javaslatot, és felhatalmazza a polgármestert, hogy vizsgálja meg az
önkormányzat érdekével ellentétes-e a javaslat vagy elfogadható, és a település érdekei szerint
nyilatkozzon.
Felelős: Nagy Zoltán
polgármester
Határidő: azonnal
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt. Nagy Zoltán polgármester az alakuló ülést 11.40 órakor bezárta.

k.m.f.

Nagy Zoltán
polgármester

Vezér Ákos
jegyző
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