
JEGYZŐKÖNYV

Készült Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. április 20. napján, 10.00 órakor

a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében
(8719 Böhönye, Fő u. 26.)

megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről

Jelen vannak:
1. Nagy Zoltán polgármester
2. Kovács Károly alpolgármester
3. Hamrik József képviselő
4. Orsós Gábor képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
Gulyás István jegyző
Majzik-Barta Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

Távol:
Balogh Károlyné képviselő

(A jelenléti ív jelen jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi)

Nagy Zoltán polgármester:
Tisztelettel köszönti Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén megjelent
képviselőtársait, illetve Gulyás István jegyzőt és Majzik-Barta Zsuzsanna jegyzőkönyvvezetőt.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő képviselő
jelen van. Az ülést megnyitja. A kiküldött napirendre tesz javaslatot.
Kéri, aki elfogadja a napirendet, kézfeltartással jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2022. (IV.20.) határozata a napirend
elfogadásáról:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét elfogadta.

Napirend 1. pontja:
Települési támogatásokról döntés
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Indok: sürgető határidő

Napirend 2. pontja:
A VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú, „külterületi helyi közutak fejlesztése” megnevezésű,
„Szenyér, aradpusztai külterületi út felújítása” című pályázat beadása
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Indok: a pályázat beadásának sürgőssége

Napirend 3. pontja:
Szenyér 072/2 hrsz. szántó eladása
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Indok: ingatlan eladásáról döntés
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Napirend 4. pontja:
Törvényességi felhívás közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos  mulasztás miatt
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Indok: a felhívás lejáró határideje

Napirend 5. pontja:
Egyebek

Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Napirend:

Napirend 1. pontja:
Települési támogatásokról döntés
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Indok: sürgető határidő

Nagy Zoltán polgármester:
A húsvéti rendkívüli települési támogatásról szól. A 0-14 év közötti gyermekek szüleinek került
kiosztásra, gyermekenként 5000 forint összegben. A 305 ezer forintról elkészült a számla, az átvétel
megtörtént, illetve a csomagok átvétele megvalósult április 6-án. Erről az összegről szükséges egy
utólagos döntést hoznia a testületnek.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:

Szenyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2022.(IV.20.) képviselő-testületi
határozata a települési támogatásokról

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 0-14 év közötti gyermeket nevelő lakosok
részére gyermekenként 5000 forint összegben kiutalt rendkívüli települési támogatás összegével,
összesen 305 ezer forint összeggel egyetért.

Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 2. pontja:
A VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú, „külterületi helyi közutak fejlesztése” megnevezésű,
„Szenyér, aradpusztai külterületi út felújítása” című pályázat beadása
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Indok: a pályázat beadásának sürgőssége

Nagy Zoltán polgármester:
Tájékoztat, hogy az Arad pusztai útpályázatról van szó, amelyben néhány adat javításra szorult. A
pénzösszeggel kapcsolatban történt javítás, tekintve, hogy 50-50 %-ban lesz a támogatás összege a
vadászház –mivel konzorcium pályázatról beszélünk – és az önkormányzat között. Ez most már
javításra került. Erről döntés szükséges 2022-ben. Korábban is született már döntés erről, azonban
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nem sikerült a tavalyi évben beadni a pályázatot. Idén pedig a tavalyi pályázatban való részvételről
szóló határozatot nem fogadták el, emiatt szükséges ismét döntést hozniuk arról,hogy továbbra is
fenntartják azon döntésüket, hogy a külterületi út felújítására vonatkozó pályázat beadásra kerül
konzorciumban a vadásztársasággal.
Kéri, aki egyet ért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:

Szenyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2022.(IV.20.) képviselő-testületi
határozata a VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú, „külterületi helyi közutak fejlesztése”
megnevezésű, „Szenyér, aradpusztai külterületi út felújítása” című pályázat beadásáról

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú, „külterületi
helyi közutak fejlesztése” megnevezésű, pályázat beadásával továbbra is egyetért, konzorcium
formájában a Petőfi Vadásztársasággal közösen. A pályázat benyújtásához szükséges önerőt az
önkormányzat költségvetéséből biztosítja. A pályázat elkészítésével, benyújtásával, teljes körű
lebonyolításával a képviselő-testület megbízza Gerencsér Árpád pályázatírót.
Felelős: Nagy Zoltán

polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 3. pontja:
Szenyér 077/2 hrsz. szántó eladása
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Indok: ingatlan eladásáról döntés

Nagy Zoltán polgármester:
Önkormányzati tulajdonú termőföld eladásáról van szó, melyről ismét született döntés korábban.
Ezt a területet értékesíteni szeretnék, az összegből pedig egy másik területet vásárolnának.
Megkapták az árajánlatot, 1700000 forint összegben Jacob Traub úrtól. A jegyző úrral egyeztetés
történt múlt hét folyamán, ő említette, hogy a Somogy Megyei Önkormányzatnak elővásárlási joga
van. Az eladási szándék megtörtént, ezt jelezni szükséges a Somogy Megyei Önkormányzatnak. A
077/2 hrsz-ú ingatlan értékbecslését amiatt nem tudta megrendelni, mert szükséges az ingatlanról
térképmásolat, melyet a mai napon kikért a Földhivataltól. A kikért dokumentumot elküldte a
független értékbecslőnek, ezt a területet ő fel fogja értékelni.

Kérdezi, hogy az eladási szándék az önkormányzat részéről fenn áll-e oly módon, hogy első körben
értesítik a Somogy Megyei Önkormányzatot. Ha elővételi jogával nem él, akkor kifüggesztésre
kerül. Ismert Jacob Traub árajánlata, ha a kifüggesztésre érkezik magasabb árajánlat, akkor ő lesz a
nyertes vásárló. Ő ezt így látja tisztességesnek.

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 Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022.(IV.20.) képviselő-testületi
határozata Szenyér 077/2 hrsz. szántó eladásáról
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Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szenyér Község Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szenyér 077/2 hrsz-ú ingatlant értékesíteni szándékozik. A
képviselő-testület megbízza a polgármestert az értékbecslés elkészítésével, valamint arra, hogy az
elővásárlási jogról a Somogy Megyei Önkormányzatot értesítse.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Napirend 4. pontja:
Törvényességi felhívás közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos  mulasztás miatt
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Indok: a felhívás lejáró határideje

Nagy Zoltán polgármester:
Januárban érkezett egy észrevétel a tekintetben, hogy az elmúlt 10 évben nem működött honlap
Szenyérben. Gyorsan kellett intézkedést foganatosítani, ugyanis a tegnapi napon lejárt a határidő.
2022.-ben egy ideiglenes honlapot fognak működtetni, melynek éves díja 90 ezer forint. Keresett
több szakembert, akik honlap készítéssel foglalkoznak. A legalacsonyabb ajánlat 300 és 400 ezer
forint közötti. Az árajánlatot meg fogja kérni. A most elkészült honlap bővíthető. Ő szeretne egy
üzemeltetőt, aki a honlapot működtetni fogja. A jegyzőkönyveket, rendeleteket erre az oldalra majd
közzé fogják tenni. A törvényességi észrevétellel kapcsolatban van-e bárkinek kérdése, hozzáfűzni
valója?

Gulyás István jegyző:
Tájékoztat, hogy a törvényességi felhívás arról szól, hogy az  infótörvényt nem hajtották végre. A
honlap nem kötelező. Ezeket a szervezeti, személyzeti, törvényességi adatokat szükséges feltölteni,
amelyeket eddig nem töltöttek fel.  Az önkormányzat átjárhatóságát ezáltal biztosítják.

Nagy Zoltán polgármester:
Köszöni a kiegészítést. 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 Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2022.(IV.20.) képviselő-testületi
határozata  a törvényességi felhívás közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos  mulasztás miatt

Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei Kormányhivatal
SO/03/00400-1/2022. ügyiratszámú közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos mulasztás miatti
törvényességi felhívását megismerte, az abban foglaltakat elfogadja, azokkal egyetért.
A képviselő-testület határidő hosszabbítási kérelmet terjeszt elő a Somogy Megyei Kormányhivatal
felé a törvényességi felhívásban foglaltak teljesítésére.
Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

Napirend 5. pontja:
Egyebek
Felelős: Kovács Károly alpolgármester
Felelős: azonnal

Nagy Zoltán polgármester:
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4 pályázat került beadásra a Magyar Falu Programban. Eddig 9600000 forint összegben nyertes
pályázatról tájékoztatták önkormányzatunkat, mely a Petőfi utcai járdafelújításra vonatkozik.
Az eszközbeszerzésre beadott pályázat tekintetében elmondja, tartalék listára kerültek. A másik két
beadott pályázat tekintetében információval nem rendelkezik.
Vis maior pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy ebben a hónapban le kell zárniuk, a műszaki
átadás-átvételt jövő héten meg kell tenniük. A vis maior 3,7 millió forint volt, ez 300 ezer forint
önerőt tartalmazott. Ez a Szenyéri Petőfi utca 68-al szemben lévő út, kivitelezési munkálatokat
véleménye szerint a héten befejezik. A műszaki átadás-átvétel megtörténhet a jövő hét folyamán.
A Kisperjés tanya kivitelezési munkálatai elkezdődtek, májusban kivitelezésre kerül. A járdával
kapcsolatban mindenképp kiírták a közbeszerzést. Jelentkezett több vállalkozó. Aki a
legalacsonyabb áron, vagy a legtöbb munkát el tudja végezni azt fogják kiválasztani a
járdafelújításra.
Ha nyernek ebben az évben pályázatot iskola felújításra, akkor értesíteni fogja a testületet és akkor
eldöntik, hogy milyen formában, hogyan valósítják meg a pályázatot.
Mindenkinek a tudomására jutott az, hogy az elmúlt 1,5-2 hónapban milyen közbiztonsági
problémákkal küszködik Szenyér. Üres ingatlanok felgyújtása a legújabb hobbi a településen,
melyet vélhetően szenyéri lakos követ el. Megkereste a Marcali Rendőrkapitányságot, a böhönyei
őrsöt, őrsparancsnok urat, hogy ennek a problémának véget kell vetni. Tegnapi napon éjszaka már
két alkalommal látott a településen rendőrautót járőrözni. Az egyik közfoglalkoztatott és ő, próbál
éjfélig, egy óráig járőrözni a településen, hogy össze írják kik tartózkodnak kint az utcán. Úgy véli,
a falu összképét elrontja, ezáltal nem várhatnak külföldi letelepedőket. Korábban ez nem volt divat.
Szenyér település Facebook oldalára véleménye szerint közzé kellene tenni egy posztot, melyben
200 ezer forint nyomravezetői díjat ajánlanának fel, miszerint ha valaki információval tud szolgálni
az elkövető kilétéről, akkor jelentkezzen. Úgy véli ezzel, a rendőri mozgással és azzal, hogy ők is
járőröznek, talán abba hagyják a gyújtogatást.

A kamerarendszerrel kapcsolatban elmondja, nekik nem írtak ki pályázatot, kizárólag
szervezeteknek közterületi kamerák bővítésére.

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért a polgármester az ülést 10.26 perckor
bezárta.

k. m. f.

Nagy Zoltán Gulyás István
polgármester megbízott jegyző
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