JEGYZŐKÖNYV
Készült Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 18. napján, 13.15 órakor
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében
megtartott 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

jegyző

(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. Javasolja, hogy a képviselő-testület a napirendet a kiküldött meghívó szerint fogadja el.
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:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2022. (II.18.) határozata a napirend
elfogadásáról:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét elfogadta.
Napirend:
Napirend 1. pontja:

A 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására szolgáló pályázat
benyújtása
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Indok: pályázati sürgető határidő
Napirend 2. pontja:
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Dr. Hajdu Helén jegyző
Indok: Költségvetéssel kapcsolatos törvényi határidők
Napirend 3. pontja:
Előterjesztés költségvetéshez kapcsolódó határozat kivonathoz
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Indok: Költségvetéssel kapcsolatos törvényi határidők
Napirend 4. pontja:
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Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelete megtárgyalására, elfogadására
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Indok: Költségvetéssel kapcsolatos törvényi határidők
Napirend 5. pontja:

Egyebek

Napirendek tárgyalása:
Napirend 1. pontja:
A 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására szolgáló pályázat
benyújtása
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Nagy Zoltán polgármester:
Ismerteti az előterjesztést.
Kéri, aki a határozati javaslattal egyet ért, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2022.(II.18.) határozata a 2022. évi
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására szolgáló pályázat benyújtása
Szenyér Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2022. évi lakossági víz-és
csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A
képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és
a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.
Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő: 02.21.
Napirend 2. pontja:
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Dr. Hajdu Helén jegyző
Indok: Költségvetéssel kapcsolatos törvényi határidők

Nagy Zoltán polgármester:
Nem tudja elfogadni ezt a költségvetést. A tavalyi évhez képest 3,9 millió forint hozzájárulást
kérnek a Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez. Ezt a költségvetésükbe nem tudták
betervezni, mert nincs miből. Ő ezt már előre jelezte, hogy a 2,6 millió forintból 1 millió forintot
tudtak átutalni az elmúlt évben is. Ezt is annak érdekében tették, hogy a dolgozók kapjanak
jutalmat. Ezt a költségvetést ilyen formában nem tudja elfogadni.
Dr. Hajdu Helén jegyző:
Másik kis község sem tudta szűkös anyagi keretei miatt elfogadni a Közös Hivatal költségvetését.
Megkérdezi, hogy milyen költségekből vegyenek le? Esetleg a megállapodást módosítanának?
Nagy Zoltán polgármester:
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2022. évben sem tudnak 1 millió forintnál magasabb összeget kifizetni. Nem kérnek támogatást a
Hivatal részéről, mindent önállóan oldanak meg. A költségvetést csak olyan formában tudják
elfogadni, ha éves szinten 1 millió forint hozzájárulást fizetnek. De még ezt sem sikerült bele tenni
a költségvetésbe. A cél, hogy 2022 decemberében vagy 2023 januárjában a költségvetésünk úgy
álljon, hogy ha jövő évben lesz 10%-os önerőt igénylő pályázat, tudjanak abban részt venni, legyen
némi megtakarításuk. 2022-re a szociális keretnek köszönhetően a normatívájuk emelkedik közel 31
millió forintra. Ebből a Társulási hozzájárulást fizetik majd meg az idei évben. Ennek mértéke 3,6
millió forint.
Gulyás Anita gazdasági vezető:
A költségvetési törvény lehetőséget ad arra, hogy a Társulásnak történő hozzájárulást át lehessen a
szociális keret terhére adni. Így történt Nemeskisfalud esetében is illetve Szenyér esetében a múlt
évi és idei évi hozzájárulás is betervezésre került. Elmondja, hogy 0 forint lett betervezve a hivatal
költségvetéséhez való hozzájárulásra, nem lehetett miből.
Nagy Zoltán polgármester:
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését így nem tudják elfogadni az önkormányzat szűkös
pénzügyi helyzetére tekintettel. Javasolja a megállapodás módosítását a költségek hatékonyabb
eloszlásával kapcsolatosan.
Aki ezzel a módosító határozati javaslattal egyet ért, kéri kézfeltartással jelezzék.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2022.(II.18.) határozata a Böhönyei
Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetését nem fogadja el az önkormányzat szűkös pénzügyi helyzetére tekintettel. A
képviselő-testület javasolja a megállapodás módosítását a költségek hatékonyabb eloszlásával
kapcsolatosan.
Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

Napirend 3. pontja:
Előterjesztés költségvetéshez kapcsolódó határozat kivonathoz
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Indok: Költségvetéssel kapcsolatos törvényi határidők

Gulyás Anita gazdasági vezető:
Gazdasági stabilitási törvényből kifolyólag kell elfogadnia a testületnek ezt a határozatot. Ezt a
költségvetés kötelező eleme, a költségvetés elfogadása előtt szükséges szavazniuk.
Nagy Zoltán polgármester:
Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, javaslat. Kérdés, észrevétel, javaslat hiányában javasolja,
hogy a képviselő-testület az 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-testülete 14/2022.(II.18.) képviselő-testületi
határozata a költségvetéshez kapcsolódó határozatról
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Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. §. alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből
eredő fizetési kötelezettségek 2023-2025. évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:
Ft.

Megnevezés

2023. év

Saját bevételek
- Helyi adó
- Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítás
- Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel
- Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése
- Bírság, pótlék, díjbevétel
- Kezességvállalással kapcs. megtérülés
Saját bevételek összesen:
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési
kötelezettségek
- Hitel, kölcsön
- Értékpapír
- Váltó
- Pénzügyi lízing
- Adásvételi szerződés megkötése a visszavás. kötelezettség
kikötésével
- Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési
kötelezettségek összesen:

2024. év

2025.év

6180

6335

6430

6180

6335

6430

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 4. pontja:
Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelete megtárgyalására, elfogadására
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Indok: Költségvetéssel kapcsolatos törvényi határidők

Nagy Zoltán polgármester: Tájékoztatja a testületet, ahogy előző napirend alatt is elmondta, hogy
a 3,6 millió forintot Társulási hozzájárulás a szociális keret terhére valósul meg. Körülbelül 8 millió
forintot tudnak majd felhasználni a 2022. évben. Ebbe az összegbe tartoznak bele a lakhatási
támogatások, a települési támogatások. Bele került ebbe a keretbe az ügyintéző bére, valamint a
Cafetéria. Jutalmat nem terveztek magának, kizárólag a falugondnok részére, 13. havi jutalomként,
valamint az ügyintéző részesülne 13. havi jutalomban. Örömmel elmondhatja, hogy az
eszközbeszerzés megvalósult. A munkaruházatot kell önerőből megoldaniuk, ennyi plusz kiadása
lesz az önkormányzatnak. Van egy szántó terület, melyet értékesíteni szeretnének, helyette
vennének egy olyan területet, amely közelebb van a településhez és meg tudják művelni, mert a
közfoglalkoztatás 2024 magasságában megszűnik a Start program tekintetében. Legalább 15 ha
szántóval véleménye szerint rendelkeznie kellene majd az önkormányzatnak, melyből 10 ha saját
tulajdon, 5 ha pedig bérleményként kerülne a használatukba. Ezt azért is szeretnék, hogy plusz
bevételhez jusson Önkormányzatuk. Nem akarnak eladni semmit. A költségvetés annyira nem
szoros, hogy kölcsönt kelljen felvenniük, vagy el kelljen adniuk bármit.
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Gulyás Anita gazdasági vezető: Elmondja, hogy a hivatal költségeihez való hozzájárulás összege
majd a megállapodás módosítása után költségvetés módosítással fog bekerülni a költségvetésbe. A
társuláshoz való hozzájárulást betervezte a költségvetésbe, arról nem szoktak külön határozatot
hozni.
Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, javaslat. Kérdés, észrevétel, javaslat hiányában javasolja,
hogy a képviselő-testület fogadja el a rendelet-tervezet szövegét.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi rendeletet alkotja:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2022.(II.21.) önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletéről

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletét
megalkotja.

Napirend 5. pontja:
Egyebek
Nagy Zoltán polgármester:
Tájékoztatta a jegyző asszony az útcserével kapcsolatban arról, hogy a Hész-t kellene módosítani,
amely nem lenne olcsó.
Dr. Hajdu Helén jegyző:
Arról, volt szó, hogy nem kell tervrajz, mivel az egészet szeretnék átminősíteni. Mivel a nemzeti
vagyon része, nem értékesíthető. Átminősíteni különböző hatósági engedélyekkel lehetne, ezt
követően telek engedély, telekösszevonás történne. Az állami főépítész úrral egyeztetett, aki
elmondta, hogy nincs előzetes szakmai állásfoglalás, csak az adott ügyet tudják intézni, mindent a
Hészből engedélyeznek, ha az nem kerül módosításra, megáll az eljárás. Szenyérnek is van kész
rendelete. Módosítani szükséges ezzel a tervvel, ugyanis az egészet szeretné kisajátítani a
vállalkozó.
Nagy Zoltán polgármester:
Véleménye szerint az ügyvédet tájékoztassa a jegyző asszony és ha lehetőség lesz Hész módosítás
nélkül átadni a földrészt, akkor újra döntenek arról hogy milyen módon, hogyan tud megvalósulni
és eldönti Máté úr, hogy mit szeretne.
Dr. Hajdu Helén jegyző:
Az elmúlt ülésen született döntés elvi állásfoglalás a testület részéről, majd a jövő hozza.
Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért a polgármester az ülést bezárta.

k. m. f.

Nagy Zoltán
polgármester

dr. Hajdu Helén
jegyző
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