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Képviselő-testiiletének 2a20.

július l4-én tartott

Ülés helye: Művelődés i Haz
Jelen vannak: Fülöp Csaba polgármester
Józsa-Papp Eva alpol gármester
Bárdos Gábor

keszler Mónika
vtíradi Roland

képviselők
Meghívott: Dr. Fenyvesi János jegyző
30 fő a lakosság részéről.

FÜlÖP Csaba polgármester köszöntette a jelenlévőket. Megállapította, hogy a képviselőtestrilet valamennyi tag|a jelen van, az ülés hatarozatképes. A kiküldóit megirívónak
megfelelően javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a képviselő-testület viá nékül
elfogadott.

Napirend:
1,
2.
3.
4.
5.
6,
7.
8.
9.
1

0.

Előter.iesztő

A2019, évi zárszámadás elfogadása
Köáerület elnevezés
Fejlesztési hitellel kapcsolatos döntés
Helyi adóval kapcsolatos javaslat
Utfelújítással kapcsolatos döntések
Pécsi református kollégium kérelme
Az önkormányzat20l9-2024-es gazdasági

Fülöp Cs aba polgármester
Fülöp C s ab a pol gár me s ter
Fülöp C s ab a pol gárme st er
Fül öp C s ab a pol gárme s t er
Fül öp C s ab a pol gárme s ter

Fül öp C s ab a pol gárme s ter

programj anak elfo gadása

Polgármesterszabadságolásiütemterve
TűzifapáIyázat
A Zengővttrkony-Nagypall református
egyhazközség kérelme

Fülöp

Cs aba pol gárme ster
Fül öp C s ab a pol gárme s ter
Fülöp C saba polgárme ster

A Polgármester javasolta jegyzőkönyv hitelesítőnek Bárdos Gábor képviselőt.
A testÜlet egyhangú szavazássa|- 5 igen szavazattal- azatábbihatározatothozta:
6 12020.

NlI.l

4.) számű határ ozatz

ZengővárkonY KÖzség Képviselő-testülete

kópviselőt választj a meg.
Hataridő: azonnal
Felelős: polgármester

a

jegyzőkönyv

hitelesítőnek Bárdos Gábor

2

l,) napirend

A

polgarmester elmondta, hogy az önkormányzat

írásban kiküldött anyagot j avasolta elfo gadásra,

elmúlt évi gazdátkodása stabil volt, az

A kéPviselŐ-testÜlet egyhangú szavazással - 5 igen szavazattal
3 l20lg. (YI

I.

-

az alábbirendeletet alkotta:

16.) rendelet

az ö nko rmán y zat 20

(hiteles szövege

e

1

9

. év

i

gazdálko dásának zár számadásar

jegyzőkönyv melléklete)

ől

2.) napirend

A Polgármester javasolta, hogy azengővárkonyi 48 és 381 hrsz-ú utatnevezze el a testület
Szállás utcának, mely elnevezés ahagyomanynak is megfelel.

A testÜlet egyhangú szayazással 7 12020.

5 igen szavazatta!

- azalábbihatfuozatothozta:

NlI.14.| számű határ ozat:

ZengővárkonY KÖzség Képviselő-testülete
utcrának nevezi el.

a

zengővárkonyi 48 és 381 hrsz_ú utat Szállrás

Határidő; azortnal
Felelős: polgármester
3,) napirend

A Polgármester tájékoztatta

a testületet, hogy az önerős pályázatokhoz az őnkormányzat nem
rendelkezik elegendő forrással, így fejlesztési hitel felvételére lehet sziikség, Megkeresett
néhany pénzintézetet,várja az qánlatokat.

4.) napirend

A

Polgármester elmondta, hogy a helyi adók mértéke hosszú évek óta váItozatlan, az
Önkormányzatnak szÜksége vaíL az ebből származő bevételre. Tájékoztatta a testületet, hogy
a
jegYzóvel áttekintik a jelenleg hatályos rendeletet és javaslatotteszaváltoztatásra.
5.) napirend

A Polgármester elmondta, hogy a pályánati pénzből felújítandó zengővarko nyi 70 és 383 hrsz_
Ú utak felújításarahárom pályazaí érkezetí.A legotcsóbb ajánlato1 a Meósek Aszfalt
tette,
j avasolta ennek elfogadását.
A testÜlet egyhangú szavazással - 5 igen szavazattal - azalábbihatározatothozta:

1

J

8/2020. íVII.14.) számrri határozat:

Zengővérkony KÖzség KépviselŐ-testülete a zengőv.árkonyi 70 és 383 hrsz_ú utak felújításara
beérkezett arajánlatoki közül a Mecsek Aszfali út_ es-MélyépítőKft 14.747.748._ Ft_os
ajánlatat fogadja el.
A szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azornal
Felelős: polgármester
ő.) napirend

A

Polgármester ismertette a Pécsi Református Kollégium kérelmét2020, szeptemberétől 8
gYermek szállÍásával kapcsolatban. A jelenlévők támogatták a kérelmet azza\, hogy további
egyeztetések szükségesek.
7.) napirend

A polgármester elmondta, hogy elkészült a település gazdaságiprogramja.
Kérdés,hozzászőIás nem volt.

A testÜlet egyhangú szavazással 9 l

2020. (YII.I 4.\

szávű határ

5 igen szavazatíaL -

ozat:.

Zengővárkony Község Képviselő-testiilete

programj át

ej

az alabbihatarozatothozta:

az

önkormányzat 20I9-2024-es gazdasági

egyzőkönyv mellékleténekmegfelelő tartalommal elfogadj a.

Határidő: azowtal
Felelős: polgármester
8,) napirend

A polgármester javasolta, hogy

a szabadságolási ütemtervet fogadja el a képviselő_testület.

A testÜlet egyhangú szavazással 1,0

5 igen szavazattal -

az alábbihatározatot\lozta:

l2Q20. (YII.| 4.\ számű határ ozatz

Zengővárkony KÖzség KépviselÓ-testülete
ütemtervót

ej

a

polgármester 2020.

egyzőkönyv mellékleténekmegfelelő tartalommal elfo gadj

Határidő: azortna|
Felelős: polgármester

a.

évi szabadságolási

4

9.) napirend

A

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testtilet ez évben nyújtson be páIyéaatot a
telePülési önkormányzatok szociális célúttizelőanyag vásárláshoi kapcsolódb kiegészítő
íámogatására.

A testtilet egyhangú szavazással ll" 12020,

NILL 4.\ számú batár

5 igen szayazatta| -

az alábbihatátozatothozta:

ozatz

Zengővárkony Község Önkorményzata pályéaatot nyújt be a települési önkormányzatok
szociális célútiizelőanyag vásarláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatáswa az alábbiak
szerint:

-

A pályazatban beszerezni kívant mennyiség: 36 m3 keménylombos tűzifa
A páIyazathoz kapcsolódő 45.720 Ft önerőt az önkorményzatbiáosítja.

Az önkormanyzaí a szociális tűzif;íban részesülőtől ellenszolgáttatástnem kér

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

10,)
A

napirend

Polgármester tájékoztatta

a

jelenlévőket

a

Zengővárkony-Nagypall református

egyházközség kérelméről.Javasolta a kérelem trámogatását.

Atestületegyhangu szavazással - 5 igen szavazattal-azalábbihatározatothozta:
12 12020.

(YI|.l 4.\ számű határozatz

Zengővárkony Község Képviselő-testülete aZengővérkony-Nagypall református
egYháaközség kérelméttámogatja és elrendeli 305.595.- Ft utalását a meg|elölt számlaszétmra.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Ezt kÖvetően az Önkormányzat áItal beadott pályázatok ismertetésére került sor, illetve

j

elenlevőkkel folyt konzultáció mindennapi ugyekről, problémákról.

a

5

EgYéb kérdés,hozzászőlás nem volt, a polgármester az ülést berekesztette

11 ulop
polgármester

Dr. Fenyvesi János
jeg,lző

,j e

gyzőkanyv hitelesitő

