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Nytsz.: Sz/2/2020. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 17. napján 17.30 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 

dr. Matei Monica Adriana jegyzői referens 

 

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

testület határozatképes, mivel mind az 5 képviselő megjelent. A képviselő-testület az alábbiak szerint 

fogadta el a napirendi pontokat. 

 

Napirendi pontok: 

 

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

eseményekről. 

Előterjesztő: Polgármester 

2. Az Erzsébeti Gyermekszív Óvoda és Konyha, valamint az Óvodafenntartó Társulás 2020. évi 

költségvetésének megtárgyalása. 

Előterjesztő: Polgármester 

3. Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének megtárgyalása  

Előterjesztő: Polgármester 

4. Az Önkormányzat 2020.évi költségvetési tervének megtárgyalása. Költségvetési rendelet 

megalkotása. 

Előterjesztő: Polgármester 

5. A 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása. 

Előterjesztő: Polgármester 

      6. A Magyar Falu Program pályázaton történő részvétel megtárgyalása 

 Előterjesztő: Polgármester 

7. Települési adó felfüggesztése 

Előterjesztő: Polgármester 

8. Kilépés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból 

Előterjesztő: Polgármester 
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9. Vállalkozói szerződés megkötése 

Előterjesztő: Polgármester 

10. Egyebek. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 

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

eseményekről. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

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

végzett tevékenységről: 

 

⎯ A közvilágítási lámpák cseréje megvalósult. 

⎯ A szelektív kukákat át kell helyezni, mert süllyed a parkoló, amikor a kukásautó ürít. 

⎯ Megérkezett a traktor. 

⎯ A Digitális Jólét Pályázat ellenőrzése megtörtént. 

⎯ Elkészült a tűzoltószertár ajtajának javítása, illetve a lámpa felszerelése a tűzfalra. 

⎯ Tereprendezés volt az orvosi rendelőnél a sportpark kialakítása miatt. 

⎯ A Szellőért 2010 Alapítvány kézikocsi pályázatot nyert. 

⎯ Elromlott a sarokcsiszoló: ha nem lehet megjavítani, akkor újat kell venni. 

⎯ Parkettacsiszolásra kaptunk árajánlatot: Till Péter 508.000, - Ft-ért vállalná, a másik ajánlat 

65.000, - Ft anyagdíj és 110.000, - + járulék Ft munkadíj. Ez utóbbi ajánlatot fogadjuk el, a 

vállalkozói díj kifizetése megbízási díj ellenében történik, 3 részletben. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

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

 

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

nélkül elfogadta a polgármester beszámolóját. 

 

 

2.  Az Erzsébeti Gyermekszív Óvoda és Konyha, valamint az Óvodafenntartó Társulás 2020. 

évi költségvetésének megtárgyalása. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

A képviselők az előterjesztést az ülést megelőzően kézhez kapták. 

 

Wesz Józsefné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Erzsébeti Gyermekszív 

Óvodafenntartó Társulás 2020. évi költségvetése elkészült. Kéri a képviselők véleményét. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

A képviselők az elhangzottakat megtárgyalták és az alábbi határozat hozták: 
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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 6/2020.(II.17.) Határozata: 

 

Az Erzsébeti Gyermekszív Óvodafenntartó Társulás 2020. évi költségvetéséről 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Erzsébeti 

Gyermekszív Óvodafenntartó Tárulás 2020. évi költségvetését a beterjesztett 

formában és tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: 2020. 03. 19. 

Felelős: Wesz Józsefné polgármester 

 

 

3. Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Polgármester 

 

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

 

Wesz Józsefné polgármester felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse a közös önkormányzati hivatal 

költségvetésének tervezetét. 

 

dr. Csernyánszky Gábor jegyző ismerteti a költségvetési tervezet fontosabb adatait. Kéri a képviselő-

testületet, hogy fogadja el a költségvetés tervezetét. 

 

Wesz Józsefné polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását. Kéri a képviselők véleményét. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

Szellő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést. 

 

Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(II.17.) Határozata: 

 

Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről 

 

Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a beterjesztett 

formában és tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Wesz Józsefné polgármester 

 

 

4. Az Önkormányzat 2020.évi költségvetési tervének megtárgyalása. Költségvetési rendelet 

megalkotása. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

Az előterjesztést a képviselők a képviselő-testületi ülést megelőzően kézhez kapták. 
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Wesz Józsefné polgármester röviden ismerteti a bevételi és kiadási oldal fontosabb számadatait. 

Javasolja a költségvetési rendelet elfogadását. Kéri a képviselők véleményét. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

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

nélkül megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Szellő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 

egyhangúlag megalkotta a 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletet az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. (a jegyzőkönyv melléklete szerint) 

 

 

 

5. A 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

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

 

Wesz Józsefné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2020. évben várhatóan nem lesz 

az önkormányzatnak olyan fejlesztése, mely közbeszerzés köteles. Javasolja a közbeszerzési terv 

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 8/2020.(II.17.) Határozata: 

 

Az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

 

Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét a beterjesztett formában és 

tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  polgármester 

 

 

       6. A Magyar Falu Program pályázaton történő részvétel megtárgyalása  

Előterjesztő: Polgármester  

 

Wesz Józsefné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Magyar Falu Program 

keretében van lehetőség civil szervezeteknek pályázatokat benyújtani. A pályázatok 100 % – os 

támogatási intenzitásúak, viszont időben eltolva kerülnek kiírásra. A Szellőért 2010 Alapítvány 

rendezvényekre, épületfelújításra szeretne pályázatot benyújtani. Ez az alprogram még nem került 

kiírásra, így döntésre sincs szükség. Az önkormányzat átvállalja a pályázatírást. 
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7.    Települési adó felfüggesztése 

 

Wesz Józsefné polgármester elmondja, hogy a települési adó fizetését fel kellene függeszteni. Az 

adónem nem szűnik meg, csak az adófizetést függesztik fel. A polgármester 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 9/2020.(II.17.) Határozata: 

 

A települési adó felfüggesztéséről 

 

Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a települési 

adó fizetését a termőföldre határozatlan időtartamra felfüggeszti. Az erdőre 

megmarad az adófizetési kötelezettség. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

8. Kilépés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból 

 

Wesz Józsefné polgármester elmondja, hogy 2020. december 31. napjával lejárt a tagságuk a 

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban, a tagságot nem kívánják 

meghosszabbítani. Kéri a képviselők véleményét. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020.(II.17.) Határozata: 

 

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból való kilépésről 

 

Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2020. 

december 31. napján lejárt tagságát nem kívánja meghosszabbítani a Kaposmenti 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban. 

   

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős:  polgármester 

 

9. Vállalkozói szerződés megkötése 

Előadó: Polgármester 
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Wesz Józsefné polgármester elmondja, hogy szükséges megkötni a „Szellő belterület 93/1 helyrajzi 
számú és a külterület 010 helyrajzi számú út útfelújítása” kivitelezői szerződését a Vörös Bau Kft.-
vel. A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Önkormányzati tulajdonú utak felújítása 
című, MFP – ÖTU/2019 kódszámú pályázat keretén belül valósul meg a projekt. 
 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020.(II.17.) Határozata: 

 

Vállalkozói szerződés megkötéséről 

 

Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vállalkozói 

szerződést köt a Vörös Bau Kft.-vel a „Szellő belterület 93/1 helyrajzi számú és a 

külterület 010 helyrajzi számú út útfelújítása” projektre. A Magyar Falu Program 

keretében meghirdetett Önkormányzati tulajdonú utak felújítása című, MFP – 

ÖTU/2019 kódszámú pályázat keretén belül valósul meg a projekt. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  polgármester 

 

10. Egyebek 

Előadó: Polgármester 

 

Wesz Józsefné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy nőnapi műsoros délután lesz 

2020. március 8-án Szellőn. A hölgyeket egy szál virággal és vacsorával vendégeljük meg, a fellépőknek 

pedig útiköltséget fizetünk. 

 

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 18.40- órakor bezárta. 

 

p.h. 

 

 

            __________________              _______________________ 

Wesz Józsefné dr. Csernyánszky Gábor 

polgármester jegyző 
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