JEGYZŐKÖNYV
Készült Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 30. napján, 13.00 órakor
a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében
(8719 Böhönye, Fő u. 26.)
megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről
Jelen vannak:
1. Nagy Zoltán
2. Hamrik József
3. Orsós Gábor

polgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
Gulyás István
Majzik-Barta Zsuzsanna

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Távol:
Balogh Károlyné
Kovács Károly

képviselő
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 3 fő képviselő
jelen van. Az ülést megnyitja. A kiküldött napirenden felül további egy napirendi pont felvételére
tesz javaslatot, 12. napirendi pontként, „Egyebek” címmel, melyben beszámolna a pályázatokról.
Kéri, aki elfogadja a módosított napirendet, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2022. (V. 30.) határozata a napirend
elfogadásáról:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét elfogadta.
Napirend 1. pontja:
Beszámoló a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodásáról
Előadó: Gulyás István jegyző
Napirend 2. pontja:
Szenyér Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Napirend 3. pontja:
Beszámoló Szenyér Község 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Napirend 4. pontja:
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás kilépési szándék
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Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Napirend 5. pontja:
Törvényességi felhívás polgármester szabadságolási ütemtervével kapcsolatos
mulasztás miatt
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Napirend 6. pontja:
Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulás megszüntető okiratának
elfogadása
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Napirend 7. pontja
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Marcali Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2021. évi munkájától szóló beszámoló.
A Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Napirend 8. pontja:
BM szociális célú tüzelőanyag pályázat beadása
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Napirend 9. pontja:
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde módosító okiratának elfogadása és
egységes szerkezetű alapító okirata
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Napirend 10. pontja:
Szenyéri falunap és gyermeknapi rendezvény megbeszélése
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Napirend 11. pontja:
Balla József étkezési térítési díj hátralékának kifizetése
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Napirend 12. pontja:
Egyebek
Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Napirend:
Napirend 1. pontja:
Beszámoló a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodásáról
Előadó: Gulyás István jegyző
Gulyás István jegyző:
Az Államkincstár felé a beszámoló leadásra került, melyet a szerv jóváhagyott. Ebből készült a
képviselő-testület felé a tájékoztató beszámoló. Amit a beszámoló tartalmaz, az a képviselők
döntéseinek folytatása. Elfogadásra javasolja.
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Nagy Zoltán polgármester:
Kéri, aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2022.(V.30.) képviselő-testületi
határozata a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolóról
Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Gulyás István jegyző
Határidő: azonnal

Napirend 2. pontja:
Szenyér Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Nagy Zoltán polgármester:
Ma tudta átadni a költségvetéssel kapcsolatos anyagokat a képviselő-testületnek, de szóban már
tájékoztatta Hamrik képviselőt. A 2021. év költségvetése úgy alakult, hogy normatíva elvonások
voltak, ez a szociális és a település-fenntartási támogatásból adódott. 2021. évben körülbelül 24
millió forint normatívából gazdálkodhattak, amire még rá jött a Munkaügyi Központtól a
foglalkoztatottak után járó támogatások, illetve pályázati pénzek. 2021-es évben négy dolgozóval
működött az Önkormányzat. Az alpolgármesternek 2021-ben pályáztak 8+4-es munkaviszonyra,
mely kapcsán 4 hónapot az Önkormányzat finanszírozott. Az alpolgármester február 28-ig volt
alkalmazásban, így a munkabér költség plusz a munkáltatót terhelő járulékok elkerülték a tavalyi
évben a 2,5 millió forintot egy fő részére. 2022-ben nincs mód további alkalmazott
foglalkoztatására, ugyanis azt Szenyér költségvetése nem bírja el. A dologi kiadások nem nőttek
nagymértékben. Tavalyi évben 1 millió forint Hivatali hozzájárulás tudtak megfizetni. Kéri a
képviselő-testületet, hogy rendeletet alkosson.
Kéri, aki egyet ért a rendelet-alkotási javaslattal, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi rendeletet alkotja:
Szenyér Község Önkormányzatának 3/2022.(V.20.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló 1/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet szövegét jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Napirend 3. pontja:
Beszámoló Szenyér Község 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Nagy Zoltán polgármester:
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Kéri, hogy fogadják el a rendelet-alkotási javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Község Önkormányzatának 4/2022.(V.20.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi
zárszámadásáról
A rendelet szövegét jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Napirend 4. pontja:
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás kilépési szándék
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Nagy Zoltán polgármester:
2021 szeptemberében érkezett e-mail üzenete a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulástól, melyet
sem Böhönye, sem Szenyér nem kapott meg. Áprilisban értesültek arról, hogy van a kilépésre
lehetőség, melyet mindenképpen szeretnének megragadni. Több, mint 20 év óta történtek
befizetések. A testület hozzájárul-e ahhoz, hogy a kilépési szándékukat elküldjék a Mecsek-Dráva
Önkormányzati Társuláshoz?
Aki ezzel egyet ért, kéri kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2022.(V.30.) képviselő-testületi
határozata Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás kilépési szándékról
Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslatot a Mecsek-Dráva
Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásból
történő kiválásra, valamint a kiváló települések által létrehozandó új társulásba történő belépést
úgy, hogy az eszközök és létesítmények tulajdoni viszonyainak rendezésére, valamint
üzemeltetésére szóló előterjesztés tekintetében az alábbi határozatot hozza:
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező azon szándéknyilatkozat
aláírására, mely kifejezi a képviselő-testület azon szándékát, hogy a Mecsek-Dráva Projekt
keretében kialakított hulladékkezelési rendszer üzemeltetését a kiválás után a Csurgó,
Marcali és Nagyatád térsége által létrehozandó társulásban kívánja biztosítani a beszerzett
eszközök és felépített létesítmények pénzügyi és tulajdonjogi rendezését követően.
Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

Napirend 5. pontja:
Törvényességi felhívás polgármester szabadságolási ütemtervével kapcsolatos
mulasztás miatt
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
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Nagy Zoltán polgármester:
2022-es évre elkészíttette szabadságolási ütemtervét.
Kéri, aki a határozati javaslattal egyet ért, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022.(V.30.) képviselő-testületi
határozata a polgármester szabadságolási ütemtervével kapcsolatos mulasztás miatti
Törvényességi felhívásról
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei Kormányhivatal
SO/03/00712-1/2022. ügyiratszámú, a polgármester 2022. évi szabadságának ütemezésére
vonatkozó mulasztás miatt küldött törvényességi felhívását elfogadja, azzal egyetért.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy Nagy Zoltán polgármester éves szabadsága 2022 évre
vonatkozóan az áthozott szabadságokkal együtt 69 nap (39 alapszabadság + 30 nap áthozott).
A szabadságot az alábbi ütemezésben adja ki a Képviselő-testület:
-

2022.05.10-20-ig
2022.06.07-10-ig
2022.07.04-08-ig
2022.08.22-31-ig
2022.09.02-9-ig
2022.10.24-31-ig
2022.11.02-11-ig
2022.12.19-31-ig

9 nap
4 nap
5 nap
8 nap
6 nap
5 nap
9 nap
9 nap

Felelős: Gulyás István
jegyző
Határidő: azonnal
Gulyás István jegyző:
Kiegészítésként elmondja, hogy a képviselő-testület megtárgyalta, azzal egyet ért és mellékeli a
képviselő-testület elé beterjesztett szabadságolási ütemtervet.

Napirend 6. pontja:
Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulás megszüntető okiratának
elfogadása
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Nagy Zoltán polgármester:
Kéri a testületi tagokat, olvassák át az okiratot. Ilyen formában minden település elfogadta,
Böhönye azonban nem szeretné.
Kéri, aki a határozati javaslattal egyet ért, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
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Szenyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2022.(V.30.) képviselő-testületi
határozata a Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulás megszüntető okiratának
elfogadásáról
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2022. december 31.
napjával megszüntetésre kerülő Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulás megszüntető
megállapodásában foglaltakat elfogadja.
Felelős: Nagy Zoltán
Polgármester
Határidő: értelem szerint

Napirend 7. pontja
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Marcali Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2021. évi munkájától szóló beszámoló.
A Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Nagy Zoltán polgármester:
Kéri, aki a határozati javaslattal egyet ért, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2022.(V.30.) képviselő-testületi
határozata a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Marcali Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2021. évi munkájától szóló beszámolóról és a Böhönyei
Önkormányzati Tűzoltóság beszámolójáról
Szenyér Község Önkormányzat képviselő testülete a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről
és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) – (6) bekezdései alapján a Marcali
Hivatásos Tűzoltóság 2021. évi munkájáról készített beszámolót elfogadja. Az önkormányzat
megköszöni a Marcali Hivatásos Tűzoltóság 2021. évi munkáját.
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Marcali Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2021. évi tevékenységéről készített tájékoztatóját, és azt tudomásul veszi. Az
önkormányzat megköszöni a Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi munkáját.
Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről
és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 31. tv. 28. § (2) b) pontja alapján a Böhönyei Önkormányzati
Tűzoltóság (8719 Böhönye, Fő u. 45.) 2021. évi munkájáról készített beszámolót megismerte és
elfogadja.
Az önkormányzat a tűzoltóság munkáját megköszöni; az önkormányzat kifejezi azon szándékát,
hogy a 2022. évben is a lehetőségeihez mérten támogatja a tűzoltóság munkáját.
Felelős: Nagy Zoltán
polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 8. pontja:
6

BM szociális célú tüzelőanyag pályázat beadása
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Nagy Zoltán polgármester:
A 2021. évben 98 m3-re adták be a pályázatukat. Ha lehetséges, ebben az évben is ekkora
mennyiségre szeretnének pályázni.
Gulyás István jegyző:
A rendszer által generált mennyiségre pályázhatnak, de nem biztos, hogy annyit nyernek.
Nagy Zoltán polgármester:
Kéri, aki a határozati javaslattal egyet ért, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2022.(V.30.) képviselő-testületi
határozata a BM szociális célú tüzelőanyag pályázat beadásáról
Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy keménylombos tűzifára
pályázatot nyújt be Magyarország Belügyminisztériumához, a Magyarország 2022. évi központi
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti ”A települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására”.
Felelős: Zsoldos Márta Piroska
polgármester
Határidő: értelem szerint

Napirend 9. pontja:
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde módosító okiratának elfogadása és
egységes szerkezetű alapító okirata
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Nagy Zoltán polgármester:
Mivel a Társulás megszűnik 2022. december 31-el, május 31-ig szükséges döntést hozni az óvoda
tekintetében a jogutód szervezetről. Átadja a szót a jegyzőnek.
Gulyás István jegyző:
A köznevelési törvény előírásai szerint az intézményt átszervezni május 31-ig hozott döntés alapján
lehet, mivel tanév közben nincs erre lehetőség, kizárólag július és augusztus hónapban. Mivel a
Társulás december 31-el megszűnik és a törvény szerint május 31-ig döntést kell hozni a
fenntartóknak, ezért szeptember 1-el indul Böhönye Község Önkormányzat üzemeltetésével az
óvoda és bölcsőde. Annyi döntéshozatali lehetősége van a testületnek, hogy megtárgyalják ezt az
egységes szerkezetű módosító okiratot és felkérik a székhelytelepülés önkormányzat
polgármesterét, hogy a törzskönyvi nyilvántartásban vezessék ezt át. Az óvodára és bölcsődére
vonatkozóan feladat-ellátási megállapodást kell majd kötniük. Következő ülésen kéri, tárgyalják ezt
meg, egyeztessenek az adott településsel, mert ez szükséges ahhoz, hogy a normatívát le lehessen
igényelni minden gyermekre.
Nagy Zoltán polgármester:
Kéri, aki a határozati javaslattal egyet ért, kézfeltartással jelezze.
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2022.(V.30.) képviselő-testületi
határozata a Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde módosító okiratának elfogadása
és egységes szerkezetű alapító okiratáról
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy egyetért a Böhönyei
Gézengúz Óvoda és Bóbita
bölcsőde átszervezésével, a mellékelt módosító okirattal, mivel a fenntartó társulás év végén
megszűnik.
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az intézmény 2022. szeptember 1-el Böhönye Község
Önkormányzat fenntartásába kerüljön át.
A képviselő-testület úgy határozott továbbá, hogy – mivel a szenyéri bölcsődések és óvodások
eddig is a böhönyei intézménybe jártak – feladatellátási
megállapodást kívánnak kötni Böhönye Község Önkormányzatával a nevelési feladatok további
ellátására.
A képviselő-testület felkéri a székhely település polgármesterét, hogy az intézményt érintő
változásokat az államkincstárnál a törzskönyvi
nyilvántartásban vezessék át, valamint a feladatellátási megállapodás minél előbb kerüljön
megkötésre.
Határidő : 2022. augusztus. 31.

Napirend 10. pontja:
Szenyéri falunap és gyermeknapi rendezvény megbeszélése
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Nagy Zoltán polgármester:
Ez a rendezvény úgy került megvalósításra, hogy az önkormányzat tavaly szeptemberben kulturális
rendezvényekre, eszközbeszerzésre kapott 1 millió forintot. Ebből az 1 millió forintból 300 ezer
forint dologi kiadást írtak be, 150 ezer forintot decemberben a karácsonyváró vagy adventváró
ünnepségre. 150 ezer forint maradt a gyermeknapra. Az össz költésük 310 ezer forint.
Kéri, aki elfogadja a beszámolóját kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2022.(V.30.) képviselő-testületi
határozata a Szenyéri falunap és gyermeknapi rendezvény megbeszéléséről
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester gyermeknapi
rendezvényről szóló beszámolóját.
Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 11. pontja:
Balla József étkezési térítési díj hátralékának kifizetése
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
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Nagy Zoltán polgármester:
3800 forintra maradt étkezési hátraléka. A köztemetés 110 ezer forintban került. Egyelőre nem
tudni, hogy lehetne behajtani, a hozzátartozója a féltestvére vállalta a temetést. 3800 forinttal
tartozik a böhönyei konyhára. Kéri, hogy a testület járuljon hozzá, hogy ezt az összeget megfizessék
a konyha részére.
Kéri szavazzanak.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2022.(V.30.) képviselő-testületi
határozata Balla József étkezési térítési díj hátralékának kifizetése
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy néhai Balla József szenyéri
lakos étkezési díj tartozásának megfizetését 3800 forintot azaz háromezer-nyolcszáz forintot
átvállal.
Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 12. pontja
Egyebek
Nagy Zoltán polgármester:
A 14 millió forintos Kisperjési út kivitelezési munkái befejeződtek. Az átadás-átvételére került sor
hétfőn, egyelőre még talált hibákat a műszaki ellenőr, melyet a holnapi napon kijavítanak. Ha
megtörtént a javítás, a műszaki ellenőr átveszi és megtörténhet az összeg kifizetése.
A Vis maior pályázat kivitelezési munkái befejeződtek, az átadás-átvétel megtörtént. Hiánypótlásuk
volt, a pénteki nap folyamán a Magyar Államkincstár felé ezt teljesítették, az átadás megtörtént.
Az elnyert pályázat van soron, mely 9.600.000 forint összegben a Petőfi utca járda felújítására
anyagra és felújítással együtt értendő. 450 méteres szakaszra vonatkozik a pályázatok. 3 árajánlatot
kértek.
Tavalyi évben elnyerték a kistelepülések rendezvényszervezésére az 1 millió forintot, ebből 700
ezer forint volt beírva dologi kiadásokra. Egy hónappal ezelőtt kifizetett 740 ezer forintot, a nap
folyamán érkezett meg a hangtechnikai eszközök 95 %-a. Leltárba kell venni az eszközöket.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e?
Megköszöni a jegyző úr elvégzett munkáját. Tájékoztatja a jelen lévőket, hogy június 1-től dr.
Hornung Judit lesz a jegyző, ő Nagybajomban volt jegyző.
Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért a polgármester az ülést 13.30 perckor
bezárta.

k. m. f.

Nagy Zoltán
polgármester

Gulyás István
megbízott jegyző
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