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Székely Krárolv alpoleármester: Köszönti a nyílt ülésen negjelenteket. Megáliapítja, hogy a
jelen van,
-"gu,ílu."tott .ru..-ásra j ogosult képviselóból 3 fő képviselő és az alpolgármester
a testület határozatképes.
lsmefieti a napirendi poítokat.

A képviselő-testiilet tagjai egyhangúlag (4 igen szavazatlal)

a

következőhaláío?,atothozza:

Szelevény Községi Önkormányzat Képyi§elő-testiiletónek
6 l2ol9.íl.28;| h^tározat^
napirendi pontok elfogadásáról
Szelevény Községi Öntományzat Képviselő Testülete a 2019. janual28-i lendkívüli nyílt ülés
napirendjét az írásos meghívóval megegyezően fogadta el a testület.

Napirend:
1./

Tanyagondnoki szolgála1 fejlesztéséTől
Elóadó; Czucziné Kereszte§ Anita

2./ Mezőgazdasági Startmun}aprogranTól

Elóadó: székely liíroly

3./ sZelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bizottságainak
20 1 9, évi muntatervéről

Elóadó: Czucziné Kere§ztes Aniúa
4./ Egyebek

Fnöl

ene.ül:

l.

Kep\ i.elö-le§rülel

lagiaj hel}ben
3

1.napirend
Székely Klíroly alpolgármesteri Ismerteti az első napirendi pontot. Átadja a szót Cz,lczlr'té
Keresáes Anita jegyzőnek.
czucziné Keresáes Anita iegvző| Ki lett ína egy pályázat, önkormányzat számlíra 2 területre
lehet pályázni, köZösségi tér, vagy tanyagondnoki szolgáltatás fejlesáésére. A közösségi téI
fejlesztésérenem találtak alkalmas területet. olyan épületre nem lehet, amire korábban már volt
más pályázat. A tanyagondnoki szolgálal lenne alkalmas az önkormányzat szímlíra,A fejlesáés
nem gépjármű beszeTzést jelent a tanyagondnokság fejlesztésére.2 millió forintra lehet
páIyázni, 10% pedig rendelkezésre kell álljon az öntormányzatnak. Gondoltak itt például
számítógéple. illetve laptopra, hiszen nem minden idős embemek á11 ez rende]kezésére, és
manapság nagyon sok mindent elektronikusan lehet, vagy kell intézni. Nyomtatót e§etleg,
RuháZat, arni a tanyagondnok munkáját segítheti, vérnyomásmérő. Esetleg az ételszálítással
kapcsolatban hidegen-melegen tafió. GPS. hiszen itt nem minden ingatlan hIázszrimos, sok
esetben csak helyrajzi szrám van. Kerekesszék, gyerekülés. Mindefie árajánlatot ké.nek,
Február 4-én kell benyújtani aZ elektonikus felületen, Foúáskimerülésig talt a lehetőség, tehát
nem minden pályázó nyer, Az önerő, ami az önkormányzatot érinti, nagyiából 80-100 ezer
forintba kerülne.

Horváth Tiborné képviselő: Kíváncsi a tanyagondnok feladatkörére.
Székelv Káíolv alDolqámestel: Javasolja, hogy először a páIyliatról döntseíek, és egykésőbbi
alkalommal beszéljék át a taíyagondnoki feladatokat.
Kéri a képviselőkel szavazzanak, elfogadják-e a határozati javaslatot.

A képviselő-tesület tagiai egyhangúlag (4 igen szavazattal)

a

következőhatáíozatothozza:

Szelevény Községi Önkormányzat Képvi§elő-te§tületének
7 D019 ,I.28.\ határozat^
Tanyagondnoki szolgálat fejlesztéséről
Szelevény Köz§égi Óntományzat Képviselő-testiilete megtáJgyalta a7 elóteiesztést és úgy
határozott, hogy ré§zt kíván venni az Agrlírminisztérium,,A tanyák. va]amint a tanyás térség
megőrzését és fej lesztésétcélzó te]epülési és téIségifejle§ztések támogatására" kiíIt páyliatán.
Szelevény Községi Önkonnányzat 2019, évi költségvetésének terhéIe biáosítja a pályiizathoz
szükséges 10 0% -os önerót.

Határidó: 2019, f;bruár

11.

Enő1:

Képviselő-testillet tagj ai
2. §,/ekel) Károl} alpolgármesler
J, Czucziné Keresacs Anila jeg) Zö
,1,/ Agrárminisáérium pályázati felületén: www,hermanottointezel.hu
5.1 ]rattál
1./

ále§iil.

2.napirend
Székely KárolY alpolqfuíester: Ismerteti aZ előterjesztést, AZ előző ülésen elhamarkodottaíl
döntöttek a Mezőgazdasági StarL,nüntaplogram újbóli elindításriról, akkor még nem ismefie
pontosarr a kitériumokat. Kifejti, hogy mik azok az okok, ami miatt íem iavasolja a Tövidtávú
Mezőgazdasági
amellnrek része
öntormányzatnál,
LöZfoglalkoztatást
közmunJ<iisok
programban,
a
legfőbb ok, hogy a rövidtávú
Startmuntaprogram.
foglalkoztatrása sokkal kötöttebb, nem ]ehet arról év köZben döntést hozni, hogy mely terúleten
végezzék a muntát, A hosszú távú munka válasáásával, jobban lehet a munkát szelaezni, attól
liiggően, hogy épp mire van szükség.
Kéri a képviselőket szalazzanak. elfogadják-e a határozati javaslatot, amelyben visszavonják
az e|őző hatálozatot,

az
A

a

és

A képviseló-tesület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal)

a

kövelkezőhata$ozatothozza"

Szelevény Községi Önkormányzat Képvi§elő-testületének
8/2019,fl .28.) határozata
Mezógazdasági startmunkaprogramról
Szelevény Községi ÖnkoTmlínyzat Képviselő-testülete meglárgyalta a szóbeli előterjesáést. és
úgy hatfuozott, hogy az 5l20I9íI.17.) hatálozatát visszavonja, A 2019. évi rövid távú
köZfoglalkoztatás programban nem kíván pályázni,

Eíől:
1,/ Képvjselő-testüIet tagjai

2./ Székely Károly alpolg&mester

J. Czuczine Kere.zes Anitajegyzö

4./ Irattar

értesül.

székelY KárolY alpolgárrnestel: A következő hat|írozat arról szóI, hogy részt kívánnak venni a
hosszútávú köZfoglalkoztatásban, amelynek részletei még nem ismertek, arról egy későbbi
ülésen beszélnek, hogy mik a feltételei, és pontosan hogy néz majd ki,
Kéri a képviselőket, s zayazzaí7ak.

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal)

a

kövekezőhatáÉozatothozza.

Szelevény Községi Önkormányzat Képviseló-testületé ek
9 D019.I.28.\ h&táíoz^ta
2019, évi hos§zabb távú közfoglalkoztatá§ról

'

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtáígyalta a szóbeli előterjesztést, és
úgy határozott. a 2019. évi közfoglalkozatrisra a hosszabb távú közfoglalkoztatásban kívrin
pályázni, melyrrek feltételei a későbbiekben kerülnek kiírásra, Ezzel kapcsolatos döntését a
későbbiekben fogja meghomi,

Erő1:

tagiai
aipoigármestel
2,/ Székely Karoly
3./ Czucziné Kelesáes Anitajegyző
4.1lraitar
1./ Képviselő-te§ttllet

értesül,

3,napirend
Székelv Károlv alpolgármester: A 20]9. évi munkaterwől szól következó
Átadja a szót Czucziné Kelesztes Anitajegyzőnek.

napilendi pont,

Czucziné Kelesztes Anita jegyző: Összeállította a képviselő-testületi iilések éves munkarend
kötelező bevinni, az adott jdószakban, A jelenlegi
t"Ivezetétj'""""k t1"'c.k,
"r-ket
káriilményekhez u-;g:-iiuu, március végéigalpolgármesteri előterjesztések szercpelnek
benne. A Lésőbbiekle nézve pedig nyitott a kérdés, hogy ki keriil megválasztásra,
Székelv Károiy alpolgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a tervezett
munkaten et.

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal)

a következő

hatiáíozatot hozza:

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-te§tiiletének
10 12019.I.28.\ hatfu ozat^
§zelevény Községi Önkormányzata Képviseló-testületének 2019, évi munkátervéról
2019, évi
Szelevény Községi Önkományzatának Képviselő{esüIete a Képviseló{estiilet
munl@terr'ét j elen hatfuozat melléklete szerint elfogadj a,

Erről értesülnek:

- Czucziné Keresztes Anitajegyző
- Székely Káro}y alpolgrtmester
-

Képviselő-testület

- TíattáT

Képviseló-te§tületírek
2019. évi

MUNKATERVE
A KéDviselő-testület ülé§einek idópontia

é§ naDirendie

Január
1.) Előteiesáés Szelevény Községi Önkormlínyzat munkatelvéről
Előadó: Székely Károly alpolgármester
Február

1.) Előterj esxés Hétszínvirág Ovoda nyári zfula lartásaíó1
Előadó: Fehér Eva
2,) Előterjesáés Hétszínvirág Óvoda szabáiyzatainak elfogadásáról
Elöadó: (,/ucziné Keres,/les Anita jegylö
3,) Előterjesztés Szelevény Községi ÖDkoím.ínyzat 2019, évi költségvetésének elfogadásáról
Elóadó: Székely Károly alpolgármester
4,) Elóterjesztés az Önkormányzat 201 8.évi költségvetése módositásáról
Elóadó: Székely Ká.oly alpolgámestel
5.) Előterj€sztés Köáerület eltérő haszná]atának rendje megalkotása
Előadó: Czuczine Keresaes Anita jeg;zö

Március
1,)Előterjesáés bérleti díjak felülvizsgalataról
Elóadó: Székety Krároly alpolgármester
2,)Előterjesztés térítésidíjak felülvizsgálatáról
Előadó: Székely Károly alpolgárme§ter
3,)Előterjesáés a 2019. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
Elóadó: Székely Károiy aipolgámester
4,) ElőteTjesáés Esélyegyenlőségi plográm felülvizsgálatáról

Előadó: Székely Károly alpolgáimestel
5,) Előterjesztés ovodai beiratkozlis időpontjáról
Előadó; Fehér Éva

Április:
1,) Elóterjesztés aZ adóbevétclek 2018. évi alakulásáról

és aZ adóügyi feladatok végrehajtásáról

El6ádó| CZUc,/ine Keresles Anita jeg)Zö
2.) Beszámoló a 2Ó18, évi beiső ellenőrzési feladalok véglehajtásáról
Előadó: Czucziné Keresztes Anitajegyzó
3.) Beszámoló Szelevény közbiáonságálak helyzetéről, a közbiáonság
tett rendőri intézkedésTől,

szilárdítása érdekében

Előadó| Simon lmíe rendől alezredes kapitányságvezető
4.) Beszrimoló a Kunszentmártoni Hivatásos Túzoltóparancsnokság 2018. évi munkájáról
Előadó: tiizo]tópalancsnok
5.) E]őtedesztés Szelevény Kőz§égi Önkomiinyzat Szervezeti és Múködési Szabályzat
modositasáról
Előadól polgármesrer
,1

6.) Előte{esztés a vag,vonrendelet felülvizsgalatáról

Elóadó: polgfimester

Máius:
1,) Előterjesáés az önkormányzat 20] 8. évi költségvetésének módosítására.
Elóadó: polgrirmestel
2.) Elóterjesáés a községi önkományzat 20i8. évi költségvetése végrehajtásáJól szóló
zírszámadási rendeletének a megvitatásiíól, elfogadásáról.
Elóadó: polgármester
3,) Beszámoló a 2018, évi gyermekvédelmi és gyemíekjóléti feladatok ellátásáíól.
Elóadó: C/uc7ine Kere§ne! Anilaje!)zö

4,) Be§Zámoló

a családscgítő 2018 évi tevékenységérőI

Elóadó: Kelemen Tünde családsegítő
5,) Beszámoló a község csecsemő- és gyermekvédelmi tevékenységéről.
Előádó: Kakuk Anita védőnő

Június:

--1,,1B""rá.oló u Het"zínvirág Óvoda 20l8, évi muntájaról,
Előadó: Fehér Eva

Júliu§:
l.) A helyi válasáási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Elöadó: Czucziné Kereszles Anjta jeg] /ó
szeptemberi
1.) Előterj esáés aZ önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására,
Előadó: polgármester
2.) Előteriesáés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ósáöndíjpályázatról
Elóadó: polgámester

3.) Beszámoló

az önkormrinyzat nunkájáró1, fejlesxéseiről,

Előadó: polgfumester

Október:
1.) Beszímoló az adóbevételek alaL-ulásáról

20

1

9,évben

Elóadó: Czucziné Keresáes Anita jegyző
2.) Adórendeletek felülvizsgálata.
Előadó: Czucziné Keresztes Anita jeg}ző
közmeghallgatás:
1.) Beszámoló az önkonnán_vzat 2019-2023 évre tervezett rnunkájarói, fejlesáéseiről.
Elóadó: polgármester
November:
1,) Előterjesztés a 2020. évi belső ellenórzési terv elfogadásáról,
Elóadól Czucziné Kelesztes Anitaiegyző

8

2,) Előterjesáés szelevény Községi Önkományzat

Szenr'ezetj és Múködési Szabályzat

módosíLísáról

Előadól Czucziné Kelesztes Anita jegyző
Decernber:
1,) Előterjesztés aZ önkornínyzat 2019. évi költségvetésének módosítás.ta.
Előadó: polgármester

2.) Előterjesztés Szelevény Községi Önkormányzat képviselőtestiiletének 2020, évi
mtúl(ate1\,ének elfogadásáró1,

Elóadó| polgármester

Egyebek

Székelv Károly alpolgármester: Tájékoáatást

ad a

pályazatokról, Önkormányzati

vidékfejlesaési program, 1'ebrurirbarr indul. BeszéIt mlír erról az országgyúlési képviselő únal.
FelméIette, hog' mire ienne sziikség, ene egy keretösszeg van kb. 10 településre, Az óvoda
van az elsődleges heiyen. Szeretné még a közutakat, legalább murva kővel feltöltehi,
Horváth Tibomé képviselő: Halesz az égető kérdés,
Székelv Károlv alDolgármester: Igen, A tanyagondnoki gépjármúvet is le keliene cserélni. Nem
üzembiáos máJ. A másik kérdés,visszajött a válasz a minisáériümból, sajnáattal közlik, hogy
nem tudnak segíteni a tető megiavításában, ezt önerőből kell megoldani Top-os pálylíZa1 volt
a hivatal felújítása, ezért erre másik pályázatot nem lehet felhasmálni, Aíajánlatokat szeretíe
bekémi, és tavasszal meg kellene csinlilni a tetőt, és a belső festést. ovodában nyílásziáfó csere,
hőszigetelés, elektromos háIózal, u,azánhilz katasárofális áIapotban varr, Erre is kérne be
rirajrinlatot. Az óvoda udvarán található veszélyes fát a tiizoltóság kiveszi ingyen.

Horválh Tiborné képviselő: Jelzi, hogy a rendelőintéZetnél i5 van egy veszélyes fa.

Székely Károly alDolgármester: A mílvelődési házníl is lenne mit csinálni, festés, parketta
rendbetétele. De az első az óvoda.
Tervezi az adóbevételek leellenőrzését is, elsősorban a fdldhasználók átal fizetett az adóTa.
A hivatalban a konyha kialakítása is fontos, vízrendszer kialakitása sziikséges. Az iratt.írozás is
fontos feladat,

Horváth'fibomé képrrlse!ó! A projektmenedzsernek meddig történik még az utalás?
székelv Klírolv alpolqfumester: Decemberrel eZ lezfuult, úgy látja, most nincs rá sziikség. ha
menetközben szükségesséválna, akkor majd újra targyalják a szerződését.
Következő testületi ülésre remélhetőleg tud behozni már á_rajánlatokat.
Szabóné Mátrr,rs Eva kálviselő: A killső buszmegálló mikor lesz kész? Janutírra volt ígérve,

Székelv Károly alpolgfumester: Utánanéz a szeződésnek, Egyelóre még nem került sor a

polgármester irodáiában lévő iratok átnézésére,de fokozatosan el lesz végezve az is,

Czttcziné Keresztes Anita iegvző: lebruárban a köZteriiletes reideletel és meg keliene vitatni,
és a költségvetés is fcbruári napirend. Amin minősített többség keIl, hogy 1egyen,
Székely Károly alpolgármesterl A polgárrnesteri hivatal tetőfelúj itásával kapcsolatban, szeletne
á."Já.l"t"k"t b"ké-lJrt.t"denlépp saiát erőből kell megoldani, hiszen a hivatal energetikai
feli ítása TOP-os pályázaton kerisztili lalósult meg. így erre már nem lebcr plílyázni,
Következó testúleti ül;sre remélhetőleg tud behozni már árajánlatokat, Kéri a képviselőket
adjanak ene felhatalmazást,

A kéPviselő-testület tagiai egyhangúlag (,1 jgen szavazattal)

a

következő határozatot hozza:

Szelevény Községi Önkoímányzat Képviselő-testületének
11/2019,(I.28,'} határozata
Szelevény Községi Önkormányzat Hivatatának tetőfelújítá§áról
Szelevény KöZségi Öntormányzat Képviselő-tesülete megtárgyalta az €lőterjeszlést, és úgy
határozott. hog1, a szelevény községi Önkormányzat Hivatalának épületfelújítását fol},tatja, és
a határozat
a tetőfelújításiá arajánlatokat kéI be. A képviselőtesttilet kikötj, hogy aZ fuajanlat
és
helyteállításával
melléklete szerinti arazatlan költségvetés alapjrin kiegészítr,e a kémény
ledlapozásával - készül.jörr,
é§ a tetőhéjazatanak cseréiétaZ önkolmályzat
20l9. áprilivmájus hónapokban szeretné kivitelez1,li,
A kivitelezés kezdése: 2019, április 1,
A kivitelezés befejezése| 20l9, május 3l.

Az épület tetószerkezetérlek állagmegóvását

Szelcvény Kozségi Önkományzat Képviselő-testiilete fel]rata]mazza Székely Kriroly
alpolgámestefi, hogy a lentick szerint alaiánlatokat kérjen bc,
Enő1 éfiesül:
1./

2,/
3,/
4./
5,/

Képviselő-testtilet tagjai (helyben)
Székely Kátoly alpolgármestel (helyben)
C7,ucziné Keresztes Anitajegyző (helyben)
ajánIattevők
irattár

@\i@Megköszöni

(ln

a részvételt.aZ ülést bezária,

Kmf

_

.l'-aL ,{ {(

,'r-,

Anila
czuczine ](eresztes"L_,\
jegyző

Székel,v Ktároly

alpolgármester
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