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Nytsz.: Sz/4/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 25. napján
16.00 órakor megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.
Helye: Szellő, Polgármesteri Hivatal
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.

Wesz Józsefné
Lakatos János László
Katics József Péter
Korn Péter
Szirákiné Tóth Gyöngyi

polgármester,
alpolgármester,
képviselő,
képviselő,
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.
Szociális tűzifa pályázat benyújtása és önerő - Előterjesztő: Polgármester
3.
A 2020/2021 évi beiskolázási támogatás - Előterjesztő: Polgármester
4.
DRV Gördülő fejlesztési terv 2021-2035 – Előterjesztő: Polgármester
5.
Pécsváradi Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi beszámolója és az átfogó
értékelés – Előterjesztő: Jegyző
6.
Egyebek - Előterjesztő: Polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Polgármester beszámolója a lejárt határidejű feladatokról, és a két ülés között történt
eseményekről - Előterjesztő: Polgármester
Wesz Józsefné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a két testületi ülés között
eltelt időszakban az alábbi tevékenységek kerültek elvégzésre, illetve események történtek:
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⎯ A Magyar Falu Program keretében a ravatalozó és a Művelődési Ház felújítására tervez
pályázatot benyújtani a település. A pályázati dokumentáció összeállítása folyamatban
van.
⎯ A szőlőhegyre vezető utat Szabó Gábor helyreállíttatta.
⎯ Az Erzsébeti Gyermekszív Óvoda vezetőjének vezetői megbízása ez év augusztusában
lejár. Pályázat került kiírásra a pozíció betöltése érdekében, eddig egy pályamunka
érkezett.
Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Szellő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozathozatal nélkül 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a polgármesteri beszámolót.
2. Szociális tűzifa pályázat benyújtása és önerő - Előterjesztő: Polgármester
Wesz Józsefné polgármester ismertette, hogy idén is kiírásra került a szociális tűzifa pályázat,
amire pályázni javasol 24 erdei m3 keménylombos tűzifa beszerzésére, melyhez az önerő
30.480,- Ft mértékű.
A képviselő-testület megvitatta a kérdést.
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 20/2020. (VIII.25.) Határozata a
szociális tűzifa pályázat benyújtásáról, pályázni kívánt fa mértékéről és önerőről:
1. Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény a 3. melléklet I.
Működési célú támogatások 8. pontja alapján, a helyi önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása
jogcímen vissza nem térítendő támogatás keretében 24 erdei m3
keménylombos tűzifa beszerzésére nyújt be pályázatot. A pályázat
benyújtására felkéri Polgármestert ez év augusztus 31-éig.
2. A képviselő-testület 2020. évi költségvetésében szociális tűzifavásárlás
céljára benyújtott igényéhez mindösszesen 30.480,- Ft.-ot biztosít.
3. A képviselő-testület vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
Határidő:
Felelős:

augusztus 31.
Polgármester
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3.

A 2020/2021 évi beiskolázási támogatás - Előterjesztő: Polgármester

Wesz Józsefné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az idei évben is sor
került az önkormányzat beiskolázási, óvodakezdési támogatás nyújtására a község óvodás
korosztályától a középfokú tanulmányokat folytató korosztályai részére 25.000,- Ft
gyermekenkénti összeg formájában. Kéri a képviselő-testület elfogadását, helybenhagyását.
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 21/2020. (VIII.25.) Határozata a
beiskolázási és óvodakezdési támogatásról:
Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testülete anyagi és erkölcsi
támogatásképpen a településen élő óvodás, általános- és középiskolás
tanulmányaikat nappali tagozaton folytató diákok számára iskolakezdési és
óvodakezdési támogatással járul hozzá a gyermekek, diákok új tanéves
kezdéséhez a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2015. (II. 27.) számú
önkormányzati rendeletben foglalt vonatkozó részlet szabályok alapján:
Gyermekenként 25.000 Ft óvodakezdési/beiskolázási támogatás nyújtásával
egyetért, azt helyben hagyja, támogatja.
Határidő:
Felelős:

4.

2020. augusztus 31.
Polgármester

DRV gördülő fejlesztési terv 2021-2035. – Előterjesztő: Polgármester

Wesz Józsefné polgármester ismerteti a DRV gördülő fejlesztési tervét Szellő Község
viszonylatában 2021-2035. évek tekintetében. Kéri a képviselő-testület 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 22/2020.(VIII.25.) Határozata a
DRV gördülőfejlesztési terv 2021-2035 -ről:
Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 12-19132-1-00702-05 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_519_Kátolyi kistérségi vízmű
ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2021-2035. időszakra
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elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítás-pótlási és beruházási
tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2021.
évre meghatározott munkálatokat DRV Zrt-től megrendeli.
Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének
bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint
ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény idevonatkozó
szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének
ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt.-t a
törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.
Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat
aláírja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Wesz Józsefné polgármester

5.
Pécsváradi Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi beszámolója és az átfogó
értékelés – Előterjesztő: Jegyző
A Pécsváradi Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi beszámolóját és az átfogó értékelést
a polgármester és képviselők a képviselő-testületi ülést megelőzően kézhez kapták, melynek
rövid tartalmáról Dr. Matesz Tímea jegyző szóban összefoglaló tájékoztatót nyújtott. Kéri a
képviselő-testület 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 23/2020.(VIII.25.) Határozata a
Pécsváradi Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi beszámolójának és az átfogó
értékelés elfogadásáról:
Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pécsváradi
Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi beszámolóját és az átfogó értékelést
elfogadja. Felkéri Jegyzőt az Intézmény és a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály részére történő megküldésre.
Határidő:
Felelős:

szeptember 30.
Jegyző
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6.

Egyebek - Előterjesztő: Polgármester

Wesz Józsefné polgármester kérdezi, van – e valakinek további témája, véleménye,
hozzászólása, javaslata.
Wesz Józsefné polgármester jelzi, hogy Szirákiné Tóth Gyöngyi bemutatta a ház (7661 Szellő,
Fő utca 34.) felújítása kapcsán készült számlákat, a helyszínen bejárással megtekintésre került
az utcafronti homlokzat felújítása, így javasolja polgármester, hogy a 11/2004. (IX.24.)
lakáscélú támogatásokról szóló módosított önkormányzati rendelet alapján a 100.000,- Ft-ot
meghaladó felújítás költségeihez 25. 000,- Ft összegű hozzájárulást az Önkormányzat fizesse
ki a részére.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület a témát megvitatta és mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el,
így Szellő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:
Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2020.(VIII.25.) határozata:
Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Szirákiné Tóth Gyöngyi részére a 7661 Szellő, Fő utca 34. címen található
ingatlan tekintetében 25. 000 ,- Ft összegű hozzájárulást nyújt a 100.000,- Ft-ot
meghaladó utcafronti homlokzat felújítás kapcsán a 11/2004. (IX.24.) lakáscélú
támogatásokról szóló módosított önkormányzati rendelet értelmében. Felkéri
polgármestert a kifizetés teljesítése érdekében a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Polgármester, pénzügyi előadó
Wesz Józsefné polgármester kérdezi, van – e valakinek további témája, véleménye,
hozzászólása, javaslata.
Wesz Józsefné polgármester jelzi, a település sövénynyírója elromlott. A javítási költsége a
hibafelmérés alapján 108.000 ,- Ft +ÁFA lenne, míg új készülék 119.000,- Ft+ÁFA értékben
szerezhető be. Polgármester javasolja, hogy újat vásároljon a település.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Szellő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2020.(VIII.25.) határozata
sövénynyíró berendezés beszerzéséről:
Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
elromlott és az új beszerzési árhoz mérten jelentősen magas javítási költség
vállalása helyett új sövénynyírót szerez be, előre láthatóan a beszerzési érték
119.000,- Ft + ÁFA értékben.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Polgármester
Wesz Józsefné polgármester kérdezi, van – e valakinek további témája, véleménye,
hozzászólása, javaslata.
Wesz Józsefné polgármester jelzi a képviselő-testület számára, hogy Katics Józsefné
hídfelújítás kapcsán kérelmet nyújtott be a magánerős lakossági útépítés, útfelújítás és
közműfejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi
hozzájárulásról szóló 12/2013. (XII.30.) rendelet, valamint a Szellő Község Önkormányzat
képviselő-testülete által 2018. évi február 19-én elfogadott támogatási rendszer alapján
hídfelújítási támogatás kifizetése érdekében. A helyszíni bejárás a felújítást alátámasztotta.
Kérdezi, van – e valakinek további témája, véleménye, hozzászólása, javaslata.
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 26/2020.(VIII.25.) határozata Katics
Józsefné hídfelújítás támogatás iránti kérelméről:
Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Katics
Józsefné részére a magánerős lakossági útépítés, útfelújítás és közműfejlesztés
szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi
hozzájárulásról szóló 12/2013. (XII.30.) rendelet, valamint Szellő Község
Önkormányzat képviselő-testülete által 2018. évi február 19-én elfogadott
támogatási rendszer alapján hídfelújítási támogatást nyújt a rendeletben
szabályozott keret mértékében 50.000,- Ft,- összegben.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Polgármester
Wesz Józsefné polgármester kérdezi, van – e valakinek további témája, véleménye,
hozzászólása, javaslata.
Egyéb észrevétel, kérdés nem hangzott el.
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Wesz Józsefné polgármester megállapította, hogy a napirend hiánytalanul megtárgyalásra
került, több kérdés, hozzászólás nem lévén a testületi ülést 17:28 órakor bezárta.

p.h.

__________________
Wesz Józsefné
polgármester

_______________________
Dr. Matesz Tímea
jegyző
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