
Jegyzőkönyv
Készült Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének

valamint Szenyér Roma Nemezetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. december17-én (kedden) 15.00 órakor

Szenyér Község önkormányzati épület (8717 Szenyér, Simon u. 1.)tanácstermében
együttes ülésen megtartott közmeghallgatásáról

SzenyérKözségÖnkormányzatKépviselő-testülete részéről:

Nagy Zoltán polgármester
Kovács Károly                          alpolgármester
Balogh Károlyné képviselő
Hamrik József képviselő
Orsós Gábor képviselő

Szenyér RomaNemzetiségiÖnkormányzatKépviselő-testülete részéről jelen voltak:

Balogh Károlyné elnök
Kovács Károly elnök-helyettes
Balogh Alexandra képviselő

Meghívottak:
Vezér Ákos jegyző
Bencze Judit jegyzőkönyvvezető
Zsoldos Márta Piroska Böhönyepolgármestere
megjelent lakosok száma kb 30 fő

Nagy Zoltán: Sok szeretettel köszöntötte a település polgárait, az újonnan megválasztott képviselőket, a
jegyzőt és a jegyzőkönyvvezetőt, valamint Böhönye község polgármesterét a közmeghallgatáson.
Tájékoztatta az egybegyűlteket arról, hogy a közmeghallgatás egy olyan képviselő-testületi ülés, amikor a
falu lakosságának véleménye, kérdései, kérései kerülnek előtérbe és javaslatai fogalmazódnak meg a
képviselő-testület számára. Tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy a kiküldött meghívóban szereplő
napirendeket fogja a mai napon a lakosság elé tárni és a felmerülő kérdésekre választ adni. 2019. évi
beszámolóját követően átadja a szót a Szenyér Roma nemzetiségi Önkormányzat elnökének, hogy a
lakosságot tájékoztassa az eddig elvégzett munkájukról.
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Nagy Zoltán polgármester majd Balogh Károlyné elnök kérte, hogy aki elfogadja a közmeghallgatás
napirendjét, az kézfeltartással jelezze.

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta.

76/2019. (XII.17) Kt. határozat (Szenyér Önkormányzat)

SzenyérKözség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019.december 17-i együttes ülésen napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg.

Napirend 1.pontja:
Javaslat társulásba delegáltak személyéről

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Napirend 2.pontja:
Tájékoztatás Szenyér Község Önkormányzatának belső ellenőrzéséről

Előadó: Vezér Ákos jegyző

Napirend 3.pontja:
Beszámoló a falugondnoki szolgálat ellenőrzéséről

Előadó: Vezér kos jegyző

Napirend 4.pontja:
Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése

Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester

Napirend 5.pontja:
A polgármester és a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tájékoztatást tart az elmúlt év
fontosabb eseményeiről, és a 2020. évi tervekről

Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester,
Balogh Károlyné Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Napirend 6.pontja:
Közmeghallgatás, amelyen a lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi
közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek.

Felelős: Nagy Zoltán
polgármester

Határidő: azonnal
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Szenyér Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és
tartózkodás nélkül elfogadta az elnök javaslatát és mai ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozta
meg.

32/2019. (XII.17.) Kt. határozat (Szenyér Roma Nemzetiségi Önkormányzat)

Szenyér Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. december 17-i együttes ülésen
tartandó közmeghallgatásának napirendjét az alábbi szerint határozta meg, egyúttal a jegyzőkönyv másik
aláírójának az elnök-helyettest kéri fel.

Napirend 1. pontja (együttes ülés 5. pontja):
A polgármester és a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tájékoztatást tart az elmúlt év
fontosabb eseményeiről, és a 2020. évi tervekről

Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester,
Balogh Károlyné Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Napirend 2. pontja (együttes ülés 6. pontja):
Közmeghallgatás, amelyen a lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi
közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek.

Felelős: Balogh Károlyné elnök
Határidő: azonnal

Napirend 1.pontja:
Javaslat társulásba delegáltak személyéről

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Vezér Ákos: A képviselők és a polgármesterek megbízatását a választásokkal megszűntnek tekintik még
akkor is, ha őket újraválasztották. A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által
delegált tagok alkotják, akik a megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. A
képviselő-testületnek döntést kell hoznia arról, hogy Somogy Megyei Önkormányzati Társulásban ki
képviselje az önkormányzatot .Kérte a képviselő-testületet szíveskedjenek a társulási delegálásról döntést
hozni.

Nagy Zoltán:Szavazásra bocsájtotta a javaslatot.

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

77/2019. (XII.17) Kt. határozat (Szenyér Önkormányzat)

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mötv. 94.§. (2) bekezdése alapján a
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásba Nagy Zoltán polgármestert delegálja.

Felelős: Vezér Ákos
jegyző

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

78/2019. (XII.17) Kt. határozat (Szenyér Önkormányzat)

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mötv. 94.§. (2) bekezdése alapján a
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásba Nagy Zoltán polgármester delegált helyetteseként Kovács
Károly alpolgármestert választja meg.

Felelős: Vezér Ákos
jegyző

Határidő: azonnal

Napirend 2.pontja:
Tájékoztatás Szenyér Község Önkormányzatának belső ellenőrzéséről

Előadó: Vezér Ákos jegyző

Vezér Ákos: Az ellenőrzés célja annak megállapítása az volt, hogy az önkormányzat gazdálkodási
kereteinek kialakítása, gazdálkodása és feladatellátása megfelelt-e a hatályos jogszabályoknak.
Megvizsgálták a gazdálkodás szabályszerűségét, a működési feltételeknek, a pénzügyi folyamatokban
fontos szerepet betöltő teljesítésigazolás és érvényesítést, belső kontrollok működésének megfelelőségét.
Vizsgálták továbbá az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás törvényi előírásoknak és a
közfoglalkoztatási tervnek való megfelelőségét. Az ellenőr javaslatai jelentős részben a közfoglalkoztatás
keretében termelt és eladott termékekkel kapcsolatban szükséges leltár elkészítésére, a számlaösszesítő
elkészítésére, a leadott és kiállított számlák szigorúbb ellenőrzésére vonatkoztak.

Nagy Zoltán:Szavazásra bocsájtotta a javaslatot.

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

79/2019. (XII.17) Kt. határozat (Szenyér Önkormányzat)

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Sebestyén Mónika belső ellenőr 2019.
október 4–i belső ellenőri jelentését, Szenyér Község Önkormányzatának vizsgálatáról. A Képviselő-
testület felkéri a gazdasági vezetőt és Nagy Zoltán polgármestert, hogy javaslatok alapján készítsenek
intézkedési tervet és azt hajtsák végre.

Felelős: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 10. pont vonatkozásában Gulyás Anita gazdasági vezető
7. 8. 9. pontok vonatkozásában Nagy Zoltán polgármester

Határidő: azonnal
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Napirend 3.pontja:
Beszámoló a falugondnoki szolgálat ellenőrzéséről

Előadó: Vezér Ákos jegyző

Vezér Ákos: Tájékoztatta a képviselő-testületet, a Somogy Megyei Kormányhivatali ellenőrzésről, A
működést engedélyező szerv legalább háromévente hivatalból ellenőrzi, hogy az engedélyes a
jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e. Az ellenőrzés
során néhány kisebb hiányosságokra hívták fel a figyelmet, melyek a mellékletben találhatóak.

Nagy Zoltán: Szavazásra bocsájtotta a javaslatot.

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

80/2019. (XII.17) Kt. határozat (Szenyér Önkormányzat)

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Somogy Megyei Kormányhivatal
SOC/05/817-3/2019. számú, falugondnoki ellenőrzésről készült jegyzőkönyvét és tudomásul veszi a benne
leírtakat; felkéri a jegyzőt és a falugondnokot, hogy a jövőre vonatkozó iránymutatásoknak megfelelően
szervezzék az ellátást.

Felelős:Vezér Ákos
jegyző

Határidő: azonnal

Napirend 4.pontja:
Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése

Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester

Nagy Zoltán: Tájékoztatta a képviselő-testületet az új rendőr őrnagy kinevezéséről és kérte az alábbi
napirendi pont áttanulmányozását, és támogatásáról a döntést meghozni.

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

81/2019. (XII.17) Kt. határozat (Szenyér Önkormányzat)

Szenyér település Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. §
(2) bekezdése alapján egyet ért azzal, hogy Beke Mária rendőr őrnagy asszonyt 2020. február 1-i hatállyal
kinevezzék a Somogy Megyei Rendőr főkapitányság Marcali Rendőrkapitányságának kapitányságvezetői
beosztásába.

Felelős: Nagy Zoltán
Határidő: azonnal
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Napirend 5.pontja:
A polgármester és a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tájékoztatást tart az elmúlt év
fontosabb eseményeiről,  és a 2020. évi tervekről

Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester,
Balogh Károlyné Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Nagy Zoltán: A település lakóinak köszönetét fejezte ki, amiért megválasztották polgármesternek és az
újonnan megválasztott képviselő-testületnek, hogy bizalmat szavaztak. A modern falvak programján belül,
több pályázatot benyújtottak, melyből három sikeres pályázat született, a Petőfi utcai részének
aszfaltozását szeretnék befejezni melyre 13 millió Ft-ot nyertek, a Kossuth utca javítását szeretnék
megvalósítani, az orvosi rendelő felújítására 15 millió Ft-ot nyert az önkormányzat melyet teljesen fel
szeretnének újítani, melynek kivitelezése március hónapban állna rendelkezésre véleménye szerint. Nagy
örömmel jelentette be, hogy egy harmadik pályázatot is sikerült elnyerniük,a temetőnél szeretnének egy
urnafalat kiépíteni valamint egy szeméttároló kialakítását szeretnék megvalósítani. Munkásságáról azt a
tájékoztatást adta, hogy szeretnének változást elindítani a településen a képviselő-testülettel együtt,
elképzelések vannak a településképről és reméli, 2020 évben továbbfolytatódik. Első lépésként a
falugondnoki szolgáltatást igyekeznek módosítani hogy a falut lással el elsőként segítséget nyújtani a
nyugdíjasok ,óvodások részére.2020-as év során pályáztak a Munkaügyi Központon keresztül, egy
kisfurgon vásárlására. A legszebb virágos porta elismerést is szeretnék megvalósítani, a környékbeli
polgármesterek felkérésével, kié a legszebb virágos porta címmel. Ha a képviselő-testület is jóváhagyja
pénzzel is támogatnák a nyerteseket. Nagy terv előtt állnak, mivel szeretnének egy kisebb tavat
kialakítani, a Petőfi és Simon utca közé, hogy a nádas rész eltűnjön. Véleménye szerint barátságosabbá
tenné a település képét, melyre három év szükséges a kialakításához. Még pályázni szeretnének a
Kisperjési utak megcsináltatására. Szeretné ha a lakosság személyesen vagy bármilyen formában
megkeresné és ha problémájuk van ezt együtt tudnák orvosolni, szívesen áll a lakosság rendelkezésére.
120 m3 tűzifát vásároltak a lakosságnak valamint a nyugdíjasoknak pénzbeli támogatással szeretnének
segíteni, és élelmiszercsomaggal, pénzbeli támogatással a rászorult gyermekek részére adakozni az
ünnepek alatt.

A beszámolót követően átadta a szót a Szenyér Roma nemzetiségi Önkormányzat elnökének, hogy a
lakosságot tájékoztassa az eddig elvégzett munkájukról.

Balogh Károlyné: Köszöntötte a lakosságot és a megjelent vendégeket Zsoldos Márta Piroska Böhönye
polgármesterét, jegyzőt és a jegyzőkönyvvezetőt. Tájékoztatta a részvevőket a kisebbségi önkormányzat
elmúlt évi tevékenységéről. Elmondta, hogy márciusban nőnapi bált rendeztek. A gyereknapot július
hónapban, az Önkormányzattal együtt szervezték, ami véleménye szerint nagyon jól sikerült. Sikernek
könyveli el augusztus hónapban a hátrányos helyzetű gyermekek számára kiosztott füzetcsomagokat.
Szombathelyi zarándokút sikerességét könyvelhetik el.Decemberi hónapban megrendezésre került a
mikulás ünnepség a gyermekek számára, ahol mikulás csomagokkal valamint a nyugdíjasok részére
szaloncukorral, és ünnepséggel kedveskednek. Megköszönte a testület munkáját és a támogató lakosok
segítségét, és Kellemes ünnepeket kíván.

Zsoldos Márta Piroska: Jó kívánságát fejezte ki az újonnan megválasztott polgármester és
képviselő-testület felé, és munkájukhoz sok sikert, eredményességet, és együttműködést kívánt. Áldott
szép karácsonyt és reményteli boldog újesztendőt kívánt szenyér lakosainak.
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Napirend 6.pontja:
Közmeghallgatás, amelyen a lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi
közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek.

Nagy Zoltán: Megköszönte Zsoldos Márta Piroska polgármester Asszony köszöntését, valamint Balogh
Károlyné elnök beszámolóját. Megkérte a lakosokat, osszák meg észrevételeiket.

Bogdán Ferenc Petőfi S u.99 szám alatti lakos: Sérelmezte a Petőfi utca körül mennyi elhagyatott terület
van amely csak gazból áll ki. Szeretné ha a polgármester és a képviselő-testület tenne az ügy érdekében.
Megköszönte a felszólalást.

Nagy Zoltán: Megköszönte a kérdést. A 2020-as évben a képviselő-testület szándéka, hogy az adott
területek tulajdonosait megkeresik,és tegyenek rendet a területeiken. Szeretnének rendeletet módosítani,
miszerint a tűzifát a területről ne vágják ki és ne hagyják ott. A közterület takarítását az Önkormányzat
fogja végezni 2020-as évtől. Boldog karácsonyi ünnepeket kívánt mindenkinek és reméli azok a
problémák, amik fent álltak eddig megoldódnak. Elköszönt Vezér Ákos jegyző Úrtól és megköszönte
eddigi lelkiismeretes munkáját, és további sok sikert kívánt!

Egyéb kérdés,észrevétel,felszólalás nem volt. Ezt követően Nagy Zoltán Szenyér Község Polgármestere az
együttes ülést tartott közmeghallgatást 15.40 órakor bezárta. Mindenkinek megköszönte a részvételt.

kmf.

Nagy Zoltán Vezér Ákos
Szenyér Község polgármestere jegyző

Balogh Károlyné KovácsKároly
Szenyér Roma Önkormányzat elnöke elnök-helyettes
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