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Nytsz.: Sz/3/2020. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 24. napján 17.00 

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. Matesz Tímea - jegyző 

 

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. A 2020. évi pályázatok - Előterjesztő: Polgármester 

3. A 2020 évi rendezvények megtárgyalása - Előterjesztő: Polgármester 

4. Szociális tűzifa téma, rendelet elkészítés felkérés - Előterjesztő: Polgármester 

5. Csorba Győző Könyvtár 2019. évi beszámolójának elfogadása – Előterjesztő: Jegyző 

6. Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselő delegálása – Előterjesztő: Jegyző 

7. 2019. évi költségvetés beszámolók elfogadása, zárszámadási rendelet és határozatok 

megalkotása – Előterjesztő: Polgármester, Jegyző 

8. Egyebek - Előterjesztő: Polgármester 
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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 temető digitális felmérése lezajlott Szirákiné Tóth Gyöngyi hatékony 

közreműködésével. A költsége 220e Ft volt, a térkép a sírokról további 20e Ft-ért 

készült el. 

⎯ A nőnapi rendezvény 109e Ft összköltségből sikeresen, jó hangulatban lezajlott. 

⎯ A Fedor József ez év március 31-ével kiköltözött az Önkormányzat fenntartásában lévő 

orvosi rendelőből, melyet átmeneti szállásként használt. A bent töltött időben költségek 

merültek fel önkormányzati oldalon: dugulás elhárítás 38eFt és festés. A többi ráfordítás 

természetbeni juttatás formájában került biztosításra, hogy be lehessen költözni az 

ingatlanba, ha még csak átmeneti jelleggel is: sóder, mész beszerzésével, külső tűzfal 

rendbehozatalával kapcsolatosan 62eFt értékben. 

⎯ Vörös Mária melléképülete a múlt héten ledőlt, a rendrakás megkezdődött, illetve a 

balesetveszély elhárítás folyamatosan biztosított. 

⎯ Könyvtár és a nagyterem padlózat renoválása (csiszolás, lakkozás) 211eFt értékben 

elkészült. 

⎯ A Tűzoltó szertár újra tetőzésre került, a leszedett hullámpala megfelelőn az egészségre 

káros veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó szabályok alapján, megállapodás 

keretében, elszállíttatásra került 160eFt értékben. A tűzfal újra lett rakva, bádog, cserép, 

eresz cserélésre került. A költségek az 1MFt-ot meghaladják. 

⎯ Polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ág és falevél aprító berendezés 

érdekében a Szellőért 2010 Alapítvány benyújtott egy pályázatot. 

⎯ A település az Ifjúsági Ház felújítására, járda karbantartásra, játszótéri eszközök 

felújítására, 10 db fa ültetésére a játszótéren, közterületen céllal pályázatokat nyújtott 

be. 

⎯ Beiskolázási segélyre a 2020/2021-es tanév vonatkozásában a szociális segély terhére 

kerülhet sor az idén is, azonban a Korona vírus kapcsán a rendelkezésre álló keretbe a 

település már beleköltött. Így még bizonytalan a fejenkénti összeg lehetséges 

maximuma. 

⎯ 1 fő diákmunkás (16 év feletti diák) fűnyírást és kapálást végez a településen 6 órában. 

⎯ A korona vírus járvány helyzet kezelése kapcsán sor került: 

o  mosható arcmaszk beszerzésére, Nagypalltól 24eFt értékben, majd Szellőért 

2010 Alapítvány megkezdte a készítést és biztosította minden szellői lakos 

számára díjtalanul; 

o A szociális keret terhére a járvány helyzet enyhítésére gyors segély formájában 

minden szellői háztartás számára 10eFt került kifizetésre, a gyermeket nevelő 

háztartások esetében 15eFt. Mindösszesen ez a támogatás 540eFt-jába került a 

településnek; 
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o A gyermekétkeztetést az óvodás, iskolás gyermekek számára biztosította a 

település kiszállításos formában. A kiszállítás költségeinek elszámolása még 

hátravan; 

o A mozgóboltok jelenléte, intenzív jelenléte biztosítását a polgármester segítette 

annak érdekében, hogy a településen lakók élelmiszerhez jussanak a 

veszélyhelyzet ideje alatt is; 

o Kézfertőtlenítők kerültek kihelyezésre település fontos csomópontjaiban, illetve 

a buszmegállók, padok hipóval heti rendszerességű tisztítást kaptak; 

o A játszótér, könyvtár jogszabály szerint zárva tartott; 

o A Polgármesteri Hivatal az iskolások számára segítséget nyújtott a házi 

feladatok le- és feltöltésében. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester beszámolóját. 

 

2.  A 2020. évi pályázatok 

Előterjesztő: Polgármester 

 

Wesz Józsefné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet az eltelt időszakban megjelent 

és benyújtott pályázatokról, illetve a benyújtani tervezett pályázatokról. 

 

Polgármester javasolja, hogy az idei évben is adja be a település a lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatására kiírt, úgynevezett DRV-és pályázatot. 

 

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 12/2020.(VI.24.) Határozata: 

 

Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot 

nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A képviselőtestület meghatalmazza 

a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a 

pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. 

 

Határidő: haladéktalanul, legkésőbb július 06-ig 

Felelős:  polgármester 
 

Polgármester javasolja, hogy az idei évben adja be a település a járda felújításra vonatkozó 

pályázatát. 

 

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 13/2020.(VI.24.) Határozata: 

 

Szellő Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a 2020. évi központi költségvetésről 

szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pontja „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat alapján a Szellő Község 

Önkormányzat közigazgatási területén a tulajdonában álló járdák felújítási munkáinak 

pályázat bevonásával történő megvalósítása érdekében az alábbiak szerint: 

 

Teljes projekt költség:  Bruttó 5.914.415,-Ft 

Beruházás összköltsége: Bruttó 5.914.415,-Ft 

Vállalt önerő összege:      887.162,-Ft 

 

A pályázat megvalósulási helyszíne Szellő belterület Fő u. 61. sz. gépkocsi bejárótól Fő u. 

65.sz gépkocsi bejáróig és Fő u. 68. sz előtt (92/2. HRSZ.) összesen 111 fm hosszban. 

 

A Képviselő-testület a c) pontra vonatkozó pályázat benyújtásához szükséges önerő 

fedezetét a 2020. évi költségvetésének település üzemeltetési kiadások között megtervezett 

közutak fenntartása kerete terhére biztosítja a Szellő Község Önkormányzata 

közigazgatási területén, a tulajdonában lévő út ill. járdák, felújítási munkáihoz. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a 

pályázattal összefüggő jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:  2020. július 10. 

Felelős:  Wesz Józsefné polgármester 

 

 

3. A Szellői 2020. évi rendezvények 

Előterjesztő: Polgármester 

 

Wesz Józsefné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a 2020. évi rendezvények 

vonatkozásában, különös tekintettel a veszélyhelyzetre, illetve figyelemmel a járványügyi 

állapotra. így hangsúlyozza, hogy a megtartásuk függvényei a vírus-helyzetnek, így egyelőre 

nem eldöntöttek. 

 

Javaslatként felmerült szalonnasütés szeptemberben, tökfaragás októberben, barangolás a 

Zengőn az új kilátó kapcsán (az elmaradt pünkösdi helyett). Egyelőre számon tartja a település 

az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó adventi készülődés tematikus programokat a Csorba Győző 

Könyvtár rendezésében, valamint Kovács Gábor szervezésében megrendelt karácsonyi műsort. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

Szellő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozathozatal nélkül 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a rendezvényekről elhangzottakat. 

 

4. Szociális tűzifa téma, rendelet elkészítésre jegyzői felkérés 
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Előterjesztő: Polgármester 

 

Wesz Józsefné polgármester javasolja a képviselő-testület számára, hogy amennyiben az idei 

évben is kiírásra kerül szociális tűzifa támogatásra pályázat, akkor a település azt nyújtsa be, 

illetve a megítélt összeg vonatkozásában a jegyzőt kérjék fel a kapcsolódó rendelet 

elkészítésére, melynek része az igénylők kapcsolódó beadvány nyomtatványának kialakítása is. 

 

A képviselő-testület a témát megvitatta. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(VI.24.) Határozata: 

 

Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

szociális tűzifa támogatására pályázatot nyújt be és felkéri jegyzőt a 

kapcsolódó rendelet megalkotására, az igénylési és odaítélési feltételek 

kidolgozására. 

 

Határidő: a pályázat kiírásától haladéktalanul 

Felelős:  polgármester, jegyző 

 

5. A Csorba Győző Könyvtár 2019. évi beszámolójának elfogadása 

Előterjesztő Jegyző 

 

Az előterjesztést a polgármester és képviselők a képviselő-testületi ülést megelőzően kézhez 

kapták, melynek rövid tartalmáról Dr. Matesz Tímea jegyző szóban összefoglaló tájékoztatót 

nyújt. 

 

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 15/2020.(VI.24.) Határozata: 

 

A Csorba Győző Könyvtár 2019. évi beszámolójának elfogadásáról: 

 

Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Csorba Győző Könyvtár 2019. évi beszámolóját elfogadja. Felkéri jegyzőt a 

Könyvtár irányába történő visszajelzésre. 

 

Határidő: szeptember 30. 

Felelős:  polgármester, jegyző 
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6. Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselő delegálása 

Előterjesztő: Jegyző  

 

Dr. Matesz Tímea jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Cikói 

Hulladékgazdálkodási Társulás része, tagja Szellő település is és mint Társulási Tag képviselőt 

szükséges delegálni a Társulásba, aki az üléseken képviseli a települést. 

 

A képviselő-testület megvitatta a delegálást. 

 

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 16/2020.(VI.24.) Határozata: 

 

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba delegálásról: 

 

Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba, mint Szellő település képviselőjét 

Wesz Józsefné polgármester delegálja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  polgármester 

 

7. A 2019. évi költségvetés beszámolók elfogadása, zárszámadási rendelet és 

határozatok megalkotása. 

Előterjesztő: Polgármester, jegyző 

 

A zárszámadáshoz kapcsolódó előterjesztéseket (Önkormányzat, Erzsébeti Közös 

Önkormányzati Hivatal, Óvoda), számadatokat tartalmazó táblákat és az azok alapján készült 

zárszámadási rendelet-tervezetet a képviselők a képviselő-testületi ülést megelőzően kézhez 

kapták. 

 

Wesz Józsefné polgármester és Dr. Matesz Tímea jegyző tájékoztatja képviselő-testületet a 

fő sarokszámok tekintetében, bemutatják a bevételi és kiadási számokat, tájékoztatást nyújtanak 

a pályázatok elszámolására fenntartott összegek mértéke tekintetében, valamint a 

pénzmaradványokról. 

 

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 3/2020. (VI.25.) önkormányzati rendeletet az 
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Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról (a jegyzőkönyv 

melléklete). 

 

A képviselők az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadása 

vonatkozásban a bemutatott a javaslatot támogatják. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020. (VI.24.) Határozata: 

 

Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolójáról 

 

Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési 

beszámolóját a beterjesztett formában és tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: 2020. július 18. 

Felelős: Jegyző 

 

A képviselők az Erzsébeti Gyermekszív Óvodafenntartó Társulás 2019. évi zárszámadása 

vonatkozásban a bemutatott a javaslatot támogatják. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020. (VI.24.) Határozata: 

 

Az Erzsébeti Gyermekszív Óvodafenntartó Társulás 2019. évi 

beszámolójáról 

 

Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Erzsébeti Gyermekszív Óvodafenntartó Társulás 2019. évi költségvetési 

beszámolóját a beterjesztett formában és tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: 2020. július 18. 

Felelős: Jegyző 

 

 

8. Egyebek 

Előadó: Polgármester 

 

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

 

mailto:info@szelo.hu
http://www.szello.hu/
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A közmeghallgatás időpontját egyeztette a képviselő-testület az egyéb napi rendi pont 

keretében. 

 

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 19/2020.(VI.24.) Határozata: 

 

A közmeghallgatás időpontjáról 

 

Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

szellői közmeghallgatás időpontja 2020. szeptember 28. hétfői nap, 17.00-i 

kezdettel. A közmeghallgatás idejének kihirdetése a helyben szokásos 

módon történik. 

 

Határidő: 2020. szeptember 07. 

Felelős:  polgármester 

 

Egyéb észrevétel, kérdés nem hangzott el. 

 

Wesz Józsefné polgármester megállapította, hogy a napirend hiánytalanul megtárgyalásra 

került, több kérdés, hozzászólás nem lévén a testületi ülést 18.25- órakor bezárta. 

 

 

p.h. 

 

 

            __________________              _______________________ 

Wesz Józsefné Dr. Matesz Tímea 

polgármester jegyző 

 

mailto:info@szelo.hu
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