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Nytsz.: Sz/1/2020. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 21.-én 19.00 

órakor megtartott nyílt   képviselő-testületi üléséről. 

 

Helye: Szellő Polgármesteri Hivatal 

 

Jelen vannak: 

 

1. Wesz Józsefné polgármester, 

2. Lakatos János László alpolgármester 

3. Katics József Péter képviselő 

4. Korn Péter képviselő 

5. Szirákiné Tóth Gyöngyi képviselő 

 

Igazoltan távol: - 

 

Erzsébeti Közös Önkormányzatit Hivatal részéről tanácskozási joggal: 

 

dr. Csernyánszky Gábor jegyző 

 

Wesz Józsefné polgármester üdvözölte a jelenlévőket, és megnyitotta az ülést, megállapította, 

hogy a testület határozatképes, mivel mind az 5 képviselő megjelent. Ismerteti a napirendet. A 

képviselő-testület az alábbiak szerint fogadta el a napirendi pontokat. 

 

Napirendi pontok: 

1. A Polgármester beszámolója a lejárt határidőjű feladatokról, és a két ülés között történt 

eseményekről. 

Előterjesztő: Polgármester 

2. Az önkormányzat 2020. évi munkatervének megtárgyalása. 

Előterjesztő: Polgármester 

      3.   A Helyi Esélyegyenlőségi Program megtárgyalása 

  Előterjesztő: Polgármester 

4. Az általános iskolai körzethatárok felülvizsgálata. 

Előterjesztő: Jegyző 

      5. Döntés személyi illetményről. 

Előterjesztő: Polgármester 

6.   Egyebek. 

Előterjesztő: Polgármester 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1. A Polgármester beszámolója a lejárt határidőjű feladatokról, és a két ülés között 

történt eseményekről. 
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Előterjesztő: Polgármester 

 

Wesz Józsefné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a legutóbbi ülés óta eltelt 

időszakban végzett tevékenységről: 

 

⎯ A Pécsváradi Rendőrőrsnek új parancsnoka van Zima Attila r.őrgy. úr személyében. 

⎯ A karácsonyi időszak rendezvényei rendben lezajlottak, mindenki örült a támogatásnak. 

⎯ A tűzoltó szertár ajtajának javítása megtörtént. Két biztonsági zár és egy feltörhetetlen 

lakat került az ajtóra. A riasztót át kell alakítani kulcsosra, mert a nyomógombos a 

gombok koszolódása miatt gyorsan kiismerhető.  Szükség van még egy lámpára az ajtó 

fölé, hogy a kamera éjjel is jó minőségű képet csináljon. 

⎯ A tűzoltószertár tetejének javításához a cserép 275.000 forintba, a bádog 60.000 forintba 

kerül. Ehhez jön még a fólia, és amennyiben szükséges, tetőléc. Ezekről és a 

munkadíjról még nincs ajánlat, de január végéig beérkezik. 

⎯ Az Önkormányzat előtti parkoló megsüllyedt, javítani kell. Katics József képviselő 

keres vállalkozót. 

⎯ A könyvtár épületében lévő parkettát fel kellene csiszoltatni. Körül kellene nézni, 

milyen árért lehet elvégeztetni a munkát.  

⎯ A Nőnapi rendezvényre Dolha Zoltán készíti az ételt 1.000 Ft/adag értékben. A műsort 

a Pécsváradi Nyugdíjas Férfikórus adja, amennyiben elvállalják. 

⎯ A Magyar Falu Pályázaton elnyert útfelújítás az időjárás miatt áll. A munkák 

időtartamának egy részére időszakosan várhatóan le kell zárni az utakat. Erről 

egyeztetni kell az azokat használó vállalkozókkal.  

 

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

Szellő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester beszámolóját. 

 
 

2.   Az önkormányzat 2020. évi munkatervének megtárgyalása 

Előterjesztő: Polgármester 

 

A képviselők az előterjesztést az ülést megelőzően kézhez kapták. 

 

Wesz Józsefné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy elkészült a képviselő-

testület 2020. évi munkaterve. Kéri a képviselők véleményét. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

A képviselők az elhangzottakat megtárgyalták, és az alábbi döntést hozták: 

 

Szellő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.21.) Határozata: 
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Az Önkormányzat 2020. évi munkatervéről. 

 

Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Önkormányzat 2020. évi munkatervét a beterjesztett formában a 

kiegészítéssel elfogadja.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Wesz Józsefné polgármester 

 

 

      3.  A Helyi Esélyegyenlőségi Program megtárgyalása. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

Az előterjesztést a képviselők a képviselő-testületi ülést megelőzően kézhez kapták. 

 

Wesz Józsefné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy elkészült a település 

helyi esélyegyenlőségi programja, melyet elfogadásra javasol. Kéri a képviselők véleményét. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

Szellő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(I.21.) Határozata: 

 

  A Helyi Esélyegyenlőségi Programról. 

 

Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

település Helyi Esélyegyenlőségi Programját a beterjesztett formában és 

tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: nincs. 

Felelős:  polgármester 
 

 

4. Az általános iskolai körzethatárok felülvizsgálata. 

Előadó: Polgármester 

 

Wesz Józsefné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a korábbi évekhez 

hasonlóan idén is meg kell tárgyalni az általános iskolák körzethatárainak kijelöléséről szóló 

előterjesztést. A korábbi évekhez hasonlóan a szellői gyerekek a Kodolányi János Német 

Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába nyernek kötelező felvételt. Kéri 

a képviselők véleményét. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
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Szellő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(I.21.) Határozata: 

 

Az általános iskolai körzethatárok megállapításáról. 

 

Szellő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazásával 

élve a Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola felvételi körzethatárának megállapításával egyetért. 

 

Határidő:  2020. február 15. 

Felelős:  polgármester 

 
 

      5. Döntés személyi illetményről 

Előterjesztő: Polgármester 

 

Wesz Józsefné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy dr. Csernyánszky Gábor 

jegyző a teljesítményértékelés és minősítés alapján személyi illetményt kap, melyet minden év 

január 31 – ig felül kell vizsgálni, és dönteni kell arról, hogy a felülvizsgálat eredményeképpen 

marad – e a személyi illetmény. Amennyiben támogatja az Önkormányzat a személyi illetmény 

juttatását, akkor a jegyző 2020. március 01. napjától 2021 február 28. napjáig bruttó 460.000 

forint személyi illetményt kap. Javasolja az előterjesztés elfogadását. Kéri a képviselők 

véleményét. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

Szellő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(I.21.) Határozata: 

 

A jegyző személyi illetményéről. 

 

Szellő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző személyi 

illetmény megállapításának feltételeit felülvizsgálta és megállapította, hogy a 

személyi illetmény megállapításának feltételei fennállnak. Ez alapján egyetért 

azzal, hogy a jegyző részére 2020. március 01. napjától 2021 február 28. 

napjáig bruttó 460.000 forint személyi illetmény kerüljön megállapításra.  

 

A személyi illetményre vonatkozó határozatot Erzsébet Község Polgármestere, 

mint az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal székhely településének 

polgármestere hozza meg.  

 

Határidő:  2020. január 31. 
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Felelős:  polgármester 
 

 

7.    Egyebek 

Előadó: Polgármester 

 

Wesz Józsefné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a sportpark 

megvalósulásához a szükséges lenne a helyi egyedi védelmet levenni a Szellő 27 helyrajzi 

számú, természetben a Szellő Petőfi S. utca 59. szám alatt található, orvosi rendelő 

megnevezésű ingatlanról. Kéri a képviselők véleményét. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

Szellő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(I.21.) Határozata: 

 

A Szellő 27 helyrajzi számú ingatlan helyi védettségének megszüntetéséről. 

 

Szellő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Szellő 27 helyrajzi számú, természetben a Szellő, Fő utca 59. szám alatt 

található ingatlan helyi védettségét 2020. január 01. napjával, visszamenőleges 

hatállyal megszünteti. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bejegyzést 

töröltesse a BMKH Komlói Járási Hivatal Földhivatali Osztályán. 

 

Határidő:  2020. január 31. 

Felelős:  polgármester 

 

Wesz Józsefné polgármester kérdezi, van – e valakinek véleménye, hozzászólása, javaslata. 

 

Egyéb észrevétel, kérdés nem hangzott el. 

 

Wesz Józsefné polgármester megállapította, hogy a napirend hiánytalanul megtárgyalásra 

került, több kérdés, hozzászólás nem lévén a testületi ülést 20.45- órakor berekesztette. 

 

 

 

p.h. 

 

 

 

            __________________              _______________________ 

    Wesz Józsefné      dr. Csernyánszky Gábor 

   polgármester      jegyző 

 

mailto:info@szelo.hu
http://www.szello.hu/

