JEGYZŐKÖNYV
Készült Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. október 13. napján, 13.00 órakor
a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal (8719 Böhönye, Fő u. 26.) nagytermében
megtartott rendkívüli sürgősségi nyílt képviselő-testületi üléséről
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.

Nagy Zoltán
Hamrik József
Orsós Gábor
Balogh Károlyné

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Hajdu Helén
Gulyás Anita
Gaálné Horváth Piroska

jegyző
gazdasági vezető
jegyzőkönyvvezető

(A jelenléti ív jelen jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)
Nagy Zoltán polgármester:
Tisztelettel köszönti Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén megjelent
képviselőtársait, a jegyzőkönyvvezetőt, valamint dr. Hajdu Helén jegyzőt. Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő képviselő jelen van. Az ülést
megnyitja. Javaslatot tesz a napirendek tárgyalására az alábbiak szerint:
Napirend 1. pontja:
Tervezett horgásztóval kapcsolatos területek ajándékozási ügye (szóbeli)
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Napirend 2. pontja:
Szerződéskötés Nagy Lászlóval a külterületi utak VP pályázata kapcsán,
tervezői
díjról döntés
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Napirend 3. pontja:
VP pályázat beadása
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Napirend 4. pontja:
Ignácz Gábor területvásárlási igényének újratárgyalása
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Kérdezi, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban.
Kéri, hogy képviselőtársai kézfeltartással jelezzék a javaslat elfogadását. Köszöni.
Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
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Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (X.13.) képviselő-testületi
határozata:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett
az ülés napirendjét elfogadta.
Napirend:
Napirend 1. pontja:
Tervezett horgásztóval kapcsolatos területek ajándékozási ügye (szóbeli)
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Nagy Zoltán polgármester:
Tájékoztatta a testületet, hogy a tervezett horgásztóval kapcsolatban ajándékozási nyilatkozatokat
szerzett be a Szenyér belterület 113-as hrsz-ú ingatlannál, mely szerint a tulajdonosok átadnák a
területet. A két ingatlanrész kb. 1000 m2-es terület. Határozatban el kellene fogadni az
ingatlanrészeket.
Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, javaslat. Kérdés, észrevétel, javaslat hiányában javasolja,
hogy a képviselő-testület a szóbeli előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021.(X.13.) képviselő-testületi
határozata:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tervezett horgásztóval kapcsolatos an a
Szenyér belterület 113-as hrsz. alatt lévő és a tulajdonosok által felajánlott ingatlanokat,
ingatlanrészeket ajándékként elfogadja.
A felmerülő ügyvédi költségeket az önkormányzat fizeti meg.
Felkéri a polgármestert az ajándékozási szerződéssel kapcsolatos feladatok intézésére.
Felelős: Nagy Zoltán
polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 2. pontja:
Szerződéskötés Nagy Lászlóval a külterületi utak VP pályázata kapcsán,
tervezői
díjról döntés
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Nagy Zoltán polgármester:
Tájékoztatta a testületet, hogy az elmúlt időben külterületi utakon nem volt pályázati lehetőség. A
jelenlegi pályázatban az Aradi Vadászházhoz vezető úton 3200 m-es szakaszon valósulna meg az
útfelújítás. Ehhez Meiszterics Jánossal, a vadásztársaság elnökével konzorciumi megállapodást kell
kötni. Nagy László tervezővel 750.000.- forintban állapodtak meg a tervezési díjat illetően.
Természetesen az átláthatósági nyilatkozatot meg kell kérni a tervezőtől.
Dr. Hajdu Helén jegyző:
Tájékoztatta a testületet, hogy árajánlat kell és átláthatósági nyilatkozat. Úgy tájékoztatott a
polgármester, hogy visszakapják a 750.000.- forintot.
Nagy Zoltán polgármester:
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Tájékoztatta a testületet, hogy a tervezési költséget és a műszaki ellenőri díjat be lehet tenni a
pályázatba, azonban a pályázatírást nem. A pályázat 49 millió forint összegű. Javasolta, hogy
mindenképpen írjanak ki közbeszerzést.
Nagy Zoltán polgármester:
Tájékoztatta a testületet, hogy aszfaltozásra és vízelvezetésre vonatkozik a pályázat.
Kovács Károly alpolgármester 13.15 órakor megérkezett, ezért a testület tagjainak létszáma 5 főre
nőtt.
Hamrik József képviselő:
Kérdezte, hogy a Sefag Zrt-vel sikerült-e felvenni a kapcsolatot a pályázat ügyében.
Nagy Zoltán polgármester:
Próbálta felvenni a kapcsolatot a Sefag Zrt. kaposvári központjával, megpróbált egyeztetni, de nem
járt sikerrel. Több alkalommal telefonált, de nem hívták vissza, nem reagáltak a megkeresésére.
Érdemben nem tudott velük tárgyalni, ezért maradtak ketten a vadásztársasággal.
Hajdu Helén jegyző:
Kérdezi, miből lesznek kifizetve a költségek, ugyanis nem tervezett, bele kell írni a határozatba.
Gulyás Anita gazdasági vezető:
Tájékoztatta a testületet, hogy nincs általános tartaléka az önkormányzatnak. A helyi iparűzési adó
viszont már most elérte a tervezettet, és ebből növekszik a bevétel. A 2022-es költségvetés terhére
megvalósítható.
Nagy Zoltán polgármester:
Kérte a testületet, hogy a tervezési munkát, valamint a tervezési költséget hagyja jóvá a testület.
Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, javaslat. Kérdés, észrevétel, javaslat hiányában javasolja,
hogy a képviselő-testület a szóbeli előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021.(X.13.) képviselő-testületi
határozata:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a külterületi utak VP pályázata kapcsán
felmerült tervezési munkálatok elvégzésére felkéri a Great B Bt. (8700 Marcali, Tavasz u. 3.,
képviseli: Nagy László) vállalkozót, 750.000.- Ft. tervezési díjért. Felkéri a vállalkozót, hogy
ajánlatát, valamint az átláthatósági nyilatkozatot küldje meg az önkormányzat részére.
A tervezési díjat a költségvetés átcsoportosításával a helyi iparűzési adóbevételből átcsoportosítva
szándékozik kifizetni. Felhatalmazza a polgármestert a Nagy László tervezővel való szerződés
aláírására.
Felelős: Nagy Zoltán
polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 3. pontja:
VP pályázat beadása
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Nagy Zoltán polgármester:
Tájékoztatta a testületet, hogy a VP pályázat konzorciumban készül a vadásztársasággal. 5%-os
támogatást kérnek, 63 millió forint az összes költség. 3,5 millió forint, ennek felét átvállalja. A
konzorciumi partner vállalja mindennek az 50%-át.
Hamrik József képviselő:
Nagy a beruházás.
Nagy Zoltán polgármester:
Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, javaslat.
Kérdés, észrevétel, javaslat hiányában javasolja, hogy a képviselő-testület a szóbeli előterjesztés
szerinti határozati javaslatot fogadja el.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2021.(X.13.) képviselő-testületi
határozata:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a külterületi utakat illetően a vidékfejlesztési
pályázat beadásával egyetért, szándéknyilatkozatot tesz arról, hogy pályázatát be kívánja nyújtani.
A pályázat kapcsán felmerült önrészt konzorciumban a Tapsony és Vidéke „Petőfi”
Vadásztársasággal (8718 Tapsony, Zrínyi u. 1/A) együtt 50-50 %-ban kívánja vállalni.
Felhatalmazza a polgármestert Tapsony és Vidéke „Petőfi” Vadásztársaság (8718 Tapsony, Zrínyi u.
1/A) a pályázatra vonatkozó konzorciumi szerződés aláírására.
Kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzatra háruló önerőt az önkormányzat a 2022. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Felelős: Nagy Zoltán
polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 4. pontja:
Ignácz Gábor területvásárlási igényének újratárgyalása
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Nagy Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy mivel Balogh Károlyné képviselő nem volt jelen az előző ülésen, ahol a napirendet
már tárgyalták, ezért tájékoztatott, hogy a testület korábbi döntése az volt, hogy Ignácz Gábor
kérjen független értékbecslést az általa megvásárolni kívánt területre. A terület 50%-a rét, 50%-a
szántó, 10,6 AK értékben, egy zártkertről van szó. Javasolta, hogy az érintett területet 300.000
forint alatt semmiképpen ne adják el. Egy független értékbecslőt talált, aki vállalta, hogy 20.000
forint összegért felbecsüli a területet. Mivel nem túl magas az összeg, ezért tájékoztatta a testületet,
hogy felkérte az értékbecslőt a munka elvégzésére. Elmondta, hogy az elmúlt két évben nem volt
eladás, mindenképpen szükséges, hogy legyen mögötte egy biztosíték, egy értékbecslés. Ignácz
Gábor tesz majd egy árajánlatot, de mindenképpen kell értékbecslés. Ő személy szerint
mindenképpen ragaszkodik a minimálisan 300.000 forint összeghez, azonban, ha az értékbecslő
többre értékeli a területet, akkor az az összeg lesz a vételár.
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A testület a tájékoztatást tudomásul vette.
Dr. Hajdu Helén jegyző:
Tájékoztatta a testületet, hogy a Siófoki Tankerület október 15-ig határozat elfogadását kérte az
iskolai körzetekről. Ezért kérte, hogy 5. napirendként kerüljön felvételre az iskolai körzethatár
elfogadása. Tájékoztatta a testületet, hogy a tavalyihoz hasonlóan idén is a Festetics Pál Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola körzetében szerepel Szenyér.
Nagy Zoltán polgármester:
Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, javaslat.
Kérdés, észrevétel, javaslat hiányában javasolja, hogy a képviselő-testület a szóbeli előterjesztés
szerinti határozati javaslatot fogadja el.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2021.(X.13.) képviselő-testületi
határozata:
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.
Felelős: Nagy Zoltán
polgármester
Határidő: azonnal

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért a polgármester az ülést 13.45 perckor
bezárta.

k. m. f.

Nagy Zoltán
polgármester

dr. Hajdu Helén
jegyző
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