JEGYZŐKÖNYV
Készült Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. július 26. napján, 10.00 órakor
a Szenyér Község Önkormányzat tanácstermében
(8717 Szenyér, Simon u. 1.)
megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről
Jelen vannak:
1. Nagy Zoltán
2. Hamrik József
3. Balogh Károlyné

polgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Hornung Judit

jegyző

Jegyzőkönyvvezető:
Majzik-Barta Zsuzsanna
Távol:
Orsós Gábor
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 dr. Hornung Judit 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 meghívó napirendjére tesz javaslatot.
Kéri, aki elfogadja a napirendet, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 37/2022. (VII. 26.) határozata a napirend
elfogadásáról:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét elfogadta.
Napirend 1. pontja:
Döntés a szociális bérlakásokról szóló…./2022. (VII.26.) önkormányzati rendelet
tervezetéről
Előadó: Dr. Hornung Judit jegyző
Napirend 2. pontja:
Döntés a közművelődésről szóló …./2022. ( VII. 26.) önkormányzati rendelet
tervezetéről
Előadó: Dr. Hornung Judit jegyző
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Napirend 3. pontja:
Közművelődési megállapodás jóváhagyása
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Napirend 4. pontja:
Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár beszámolója a 2021. évben
végzett könyvtári szolgáltatásokról
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Napirend 5. pontja:
Beszámoló a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról
Előterjesztő: Dr. Hornung Judit jegyző
Napirend 6. pontja:
Döntés a települési esélyegyenlőségi terv 2022. december 31-ig történő
felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Napirend 7. pontja:
Petőfi utcai járda kivitelező kiválasztása, árajánlat bontása, szerződéskötésről
döntés
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Napirend 8. pontja:
Iskoláztatási-óvodáztatási támogatásról döntés
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Napirend 9. pontja:
Egyebek
Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Napirend:
Napirend 1. pontja:
Döntés a szociális bérlakásokról szóló…./2022. (VII.26.) önkormányzati rendelet tervezetéről
Előadó: Dr. Hornung Judit jegyző
Dr. Hornung Judit jegyző:
Polgármester úr kérésének eleget téve alkotta meg a rendeletet, tekintve, hogy a Simon utca 23. és
Petőfi utca 59. szám alatti ingatlanokat szociális bérlakásként kívánják a jövőben hasznosítani. Ez a
rendelet tervezet tartalmazza a bérlő kiválasztására és a lakás igénybevételére vonatkozó feltételeket
valamint a bérleti szerződés lényeges tartalmi elemeire is ad iránymutatást.
A rendelet-tervezet nem tartalmazza a szociális bérlakás bérleti díját, erre vonatkozóan a testületi
tagok tehetnek javaslatot illetve a testület döntési lehetősége fennáll.
Nagy Zoltán polgármester:
A tervezetben szerepel, hogy a bérlő fizeti majd a havi közüzemi számlát. Mekkora összegű legyen
a bérleti díj?
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Kovács Károlyné képviselő:
Ő 10 ezer forintot javasol.
Hamrik József:
Támogatja a javaslatot.
Nagy Zoltán polgármester:
Kéri, szavazzanak a rendelet tervezet elfogadásáról azzal a kiegészítéssel, hogy a bérleti díj
mindkét lakás esetében havi 10.000 Ft legyen a javasoltaknak megfelelően.
A képviselő-testület 3 igen 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022.(VII.26.) önkormányzati
rendelete a szociális bérlakásokról
A rendelet szövegét jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Napirend 2. pontja:
Döntés a közművelődésről szóló …./2022. ( VII. 26.) önkormányzati rendelet tervezetéről
Előadó: Dr. Hornung Judit jegyző
Dr. Hornung Judit jegyző:
Tájékoztat, hogy a közművelődési rendeletek felülvizsgálatát elvégezte a Somogy Megyei
Kormányhivatal szakmai iránymutatásai alapján. A Nemzeti Közművelődési Intézet pedig kérte,
hogy a megfelelő szakembert biztosítsa az önkormányzat akár közművelődési megállapodás
alapján. Ennek megfelelően készítette el a rendeletet és a közművelődési megállapodást. Tekintve,
hogy kötelező megfelelő végzettségű szakembert alkalmazni, de az Önkormányzat gazdasági
helyzete nem teszi lehetővé, hogy teljes 8 órás munkarendben legyen foglalkoztatva, ezért a
polgármester úr Tapsony Község Önkormányzatától kért segítséget, akik heti két alkalommal
biztosítják a szakembert a településen. A rendelet-tervezet előzetesen egyeztetésre került a Somogy
Megyei Kormányhivatal szakügyintézőjével is.
Nagy Zoltán polgármester:
Tájékoztat, hogy a tapsonyi önkormányzattal szükséges volt megállapodást kötni, ugyanis Böhönye,
Szenyér és Nemeskisfalud korábban döntött arról, hogy egy személyt beiskoláznak. Ő a tanfolyam
elvégzését követően a 3 település alkalmazásában állt volna közművelődési szakemberként. A
döntést azonban Böhönye képviselő-testülete felülírta, ugyanis nem javasolta a továbbiakban a
szakképzett közművelődési szakembert foglalkoztatni. 2023. januártól szükséges valamilyen
megoldást találni a felmerült problémára. A tapsonyi önkormányzattal kötött szerződés 2022.
december 31-ig él.
Kéri a testületet, hogy kézfeltartással szavazzon a rendelet-tervezet elfogadásáról
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi rendeletet alkotja:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022.(VII.26.) önkormányzati
rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
A rendelet szövegét jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
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Napirend 3. pontja:
Közművelődési megállapodás jóváhagyása
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Nagy Zoltán polgármester:
Kéri, a testület az írásban kiküldött és szóban elhangzott javaslat alapján szavazzon a megállapodás
elfogadásáról.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 38/2022. (VII. 26.) határozata a
Közművelődési megállapodás jóváhagyásáról
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a közművelődési
feladatok ellátására és finanszírozására a melléklet szerinti megállapodást kötött Tapsony Község
Önkormányzatával. A testület a megállapodást elfogadja és megerősíti.
Felelős: Nagy Zoltán
polgármester
Határidő: értelem szerint
Napirend 4. pontja:
Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár beszámolója a 2021. évben végzett könyvtári
szolgáltatásokról
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Dr. Hornung Judit jegyző:
Tájékoztat, hogy a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár évente beszámol az előző
évben nyújtott munkáról, melyet a képviselő-testületeknek minden évben meg kell vizsgálnia és
dönteni kell annak elfogadásáról.
Nagy Zoltán polgármester:
Kéri, a testület az írásban kiküldött és szóban elhangzott javaslat alapján szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2022.(VII.26.) határozata Takáts
Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár 2021. évben végzett könyvtári szolgáltatásokról
szóló beszámolójáról
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Kaposvári Takáts Gyula
Hatókörű és Városi Könyvtár (7400. Kaposvár, Csokonai u. 4.), a Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer működéséről szóló 39/2013 (V.31.) EMMI rendelet 7.§ (5) bekezdése alapján a Szenyéri
Könyvtár 2021. évi működéséről készített tájékoztatóját. A tájékoztatást a képviselő-testület
tudomásul veszi.
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Felelős: Nagy Zoltán
polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 5. pontja:
Beszámoló a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról
Előterjesztő: Dr. Hornung Judit jegyző
Dr. Hornung Judit jegyző:
Tájékoztat, hogy részletes beszámolót kaphattak kézbe a képviselők. Három település feladatait
látja el a Hivatal, mindhárom település önkormányzatának évente be kell számolnia a működésről a
jegyzőnek. A számokból látható, hogy nagyon sok feladata van a Hivatalnak. Szerencsésnek tartja,
hogy Szenyérből segíti egy ember a Hivatal munkáját. A hivatali állomány szakemberei véleménye
szerint jó munkát végeztek 2021. évben. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a polgármester úr
megkérte, hogy kéthetente tartson Szenyérben ügyfélfogadási napot, melynek ő örömmel eleget
tesz.
Szenyérre vonatkozóan elmondja, hogy szerencsére nincs törvényességi felhívás folyamatban és
jövőben is azon lesz, hogy ne kelljen a Kormányhivatalnak ilyen felhívásokat küldenie. A szenyéri
testület együttműködő a jegyzővel és a hivatallal, ezt megköszöni a jelenlévőknek.
Nagy Zoltán polgármester:
Nagyon szépen köszöni jegyző asszony elismerő szavait azzal kapcsolatban, hogy Szenyér
alkalmazottat foglalkoztat. Ez a szándék 2019-ben nyilvánvalóvá vált, hiszen a település lakói a
problémáikkal Szenyér Község Önkormányzatát keresik fel. Szerette volna, ha ez megmarad a
településen. Örül annak, hogy sikerült egy olyan jegyzőt találnia a Hivatalnak, aki segítőkész és a
polgármesteri teendői ellátásában őt segíti.
Kéri, a testület az írásban kiküldött és szóban elhangzott javaslat alapján szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2022.(VII.27.) képviselő-testületi
határozata a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról szóló
beszámolójáról
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján beterjesztett, a Böhönyei Közös
Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, azt az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: dr Hornung Judit jegyző
Határidő: Azonnal
Napirend 6. pontja:
Döntés a települési esélyegyenlőségi terv 2022. december 31-ig történő felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester
Nagy Zoltán polgármester:
Tájékoztat, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot felül kell vizsgálni és aktualizálni szükséges.
Tekintve, hogy a képesítéssel rendelkező ügyintéző jelenleg nem dolgozik a Hivatalban, a jegyző
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asszony egy másik ügyintézőt küldött el tanfolyamra, ezért szükséges haladékot kérnie az
Önkormányzatnak, hogy 2022. december 31-ig aktualizálja és felülvizsgálja azt.
Kéri, a testület az írásban kiküldött és szóban elhangzott javaslat alapján szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2022.(VII.27.) képviselő-testületi
határozata a települési esélyegyenlőségi terv 2022. december 31-ig történő felülvizsgálatáról
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 17/2020. (VII.13.) számú
határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot 2022. december 31-ig aktualizálja és
felülvizsgálja.
Felelős: Nagy Zoltán
polgármester
Határidő: értelem szerint
Napirend 7. pontja:
Petőfi utcai járda kivitelező kiválasztása, árajánlat bontása, szerződéskötésről döntés
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Nagy Zoltán polgármester:
Tájékoztat, hogy az elnyert pályázat keretében a Petőfi utcai járda felújítása valósulhat meg. A
pályázat kapcsán sikerült anyag és munkadíjra is pályázniuk. 9.200.000.- forint az az összeg,
amelyből megvalósulhat a fejlesztés. Az árajánlatok bontása megtörtént. A kivitelezésre három
árajánlat érkezett. Ismerteti a három árajánlatot. Javasolja, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó
vállalkozót, Bogdán Árpádot bízzák meg, aki 9.297.939 forint összegű ajánlatot küldött. A
kivitelezés augusztusban kezdődhetne el. Szükséges szerződést kötniük júliusban.
Kéri, a testületet, hogy az írásban kiküldött és a testületi ülésen szóban is elhangzott javaslat alapján
szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2022.(VII.27.) képviselő-testületi
határozata a Petőfi utcai járda kivitelező kiválasztása, árajánlat bontása, szerződéskötésről
döntés
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete „az önkormányzati járdaépítés/felújítás
támogatása-MFP-BJA-2022.” kódszámú, Szenyér, Petőfi utca járdafelújítás pályázat kapcsán
kivitelezőnek Bogdán Árpád 8735 Csákány, Béke u. 32. székhelyű vállalkozót javasolja megbízni
bruttó 9.297.939 forint összegben. A testület megbízza a polgármestert a vállalkozóval a kivitelezői
szerződés aláírására valamint a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Nagy Zoltán
polgármester
Határidő: értelem szerint
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Napirend 8. pontja:
Iskoláztatási-óvodáztatási támogatásról döntés
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Nagy Zoltán polgármester:
Tájékoztat, hogy a tavalyi évben 591.000 forint iskoláztatási-óvodáztatási támogatást fizetett ki az
önkormányzat. Megkérdezi a roma nemzetiségi önkormányzat elnökét, az augusztusban tartandó
Roma Napra mekkora összeget terveznek.
Balogh Károlyné képviselő:
Tájékoztatja a polgármestert, hogy 300.000 forintot terveztek a rendezvényre.
Nagy Zoltán polgármester:
Tekintve, hogy a rezsi árak felemelkedtek, javasolja, hogy a 2022-2023-as tanévre emelje meg a
képviselő-testület az iskoláztatási és óvodáztatási támogatás összegét. Javasolja, hogy az óvodás
korú gyermekek részére 10.000 forintot, az általános iskolás gyermekek részére 15.000 forintot, míg
a középiskolás korú gyermekeket 20.000 forint összeggel támogassa. A támogatás rendkívüli
települési támogatásként kerülne kifizetésre annak a szülőnek, aki kérelmet nyújt be.
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 43/2022.(VII.26.) képviselő-testületi
határozata az Iskoláztatási-óvodáztatási támogatásról
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közigazgatási területén
lakcímmel rendelkező, iskolai tanulmányokat folytató diákok részére Szenyér Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és
intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2021.(VI.11.) önkormányzati rendelet 21. § (1) –
(2) bekezdései alapján hivatalból az alábbiak szerinti támogatást nyújtja:
a) óvodai nevelésben részt vevők részére: 10.000.-Ft/gyermek,
b) általános iskolai tanulmányokat folytató tanulók részére: 15.000.-Ft/tanuló,
c) középfokú és felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók részére 20.000.-Ft/tanuló.
1. A képviselő-testület az 1./a-b) pontok szerint jogosultak részére a támogatást a tanulók szülei
vagy a törvényes képviselői részére fizeti ki.
2. A támogatás nyújtásának feltétele a tanulói jogviszony igazolására szolgáló iskolalátogatási
igazolás bemutatása.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatások kifizetésére.
Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő: 2022.agusztus 31.
Napirend 9. pontja:
Egyebek
Nagy Zoltán polgármester:
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2022. augusztus 6-án tervez a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Roma Napot. Az önkormányzat a
főzéshez és a fogyasztáshoz minden kiadást átvállal, illetve hozzájárul a Roma Naphoz.
Kéri, aki elfogadja a szóban ismertetett határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2022.(VII.26.) képviselő-testületi
határozata a Roma Nap támogatásáról
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. augusztus 6-án megrendezésre kerülő
Roma Nap megtartását 150.000 forint összeggel támogatja, melyet élelmiszer és ital költségekre
fordít.
Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Balogh Károlyné képviselő :
Tájékoztat, hogy a nemzetiségi önkormányzat állja a ringlist és a fellépőket. Köszöni szépen az
önkormányzat támogatását.
Hamrik József képviselő:
Kérdezi, hogy mi lesz a szociális tűzifával?
Nagy Zoltán polgármester:
Nem tudja mekkora mennyiséget fognak nyerni, ugyanakkora mennyiségre került beadásra, mint
ami a tavalyi évben volt.
Közmunka programmal kapcsolatban elmondja, hogy 2022. szeptember 1-től nem valószínű, hogy
kapni fog az önkormányzat közmunkást. A szakmunkás traktorost szükséges elküldenie. Nem tudja
még, hogy milyen módon fogja tudni a továbbiakban alkalmazni.
Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért a polgármester az ülést 10.43 perckor
bezárta.

k. m. f.

Nagy Zoltán
polgármester

Dr. Hornung Judit
jegyző
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