JEGYZŐKÖNYV
Készült a Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017.11.29. napján tartott közmeghallgatásáról

Az ülés helye:

Kultúrház Szemely

Jelen vannak:

Kumli József Ferenc polgármester
Bosnyák Mihály alpolgármester
Kovácsné Tormási Emese képviselő
Láng Zoltán képviselő
Kavalecz Anita hatósági ügyintéző

Kumli József Ferenc polgármester Köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította,
hogy a közmeghallgatás megtartható, mert a képviselő-testület 5 tagjából 4 képviselő
megjelent, majd megnyitotta a közmeghallgatást.
Kumli József Ferenc polgármester
Köszöntötte a résztvevőket és megköszönte, hogy jelenlétükkel megtisztelték a
közmeghallgatást.
A közmeghallgatásra egy rövid beszámolóval készült, ami a fejlesztésekről, hétköznapokról,
támogatásokról, működésről, sportéletről, rendezvényekről, változásokról, pályázatokról szól.
Elmondta, hogy a 2017-es év 101 millió forintos költségvetési tervel indult. Ebből 40 millió
forint megtakarítás volt a tavalyi évről. Várhatóan ezt a megtakarítást az idei évben 10 millió
forinttal tudja növelni az Önkormányzat. Ez a megtakarítás nagyrészt a juttatásaik fel nem
vételéből, működési költségekből származik. Ezekkel a pénzekkel pályázatokon kívánnak
elindulni.
Elmondta, hogy idén többféle pályázat benyújtásra került. Közel tízmillió forint összegben
pályáztak gumiburkolatú szabadtéri fitnesz parkra.
Emellett fut a már korábban beadásra került pályázat, egy gumiburkolatú futópálya
megépítésére, 15 millió forint értékben, amely egyelőre még nem került elbírálásra.
Benyújtásra került még egy pályázat a belterületi utak felújítására, valamint a Szentkútpusztai
útépítésre, mely egy 33 millió forintos pályázat része, Ezen kívül van még egy komoly Vis
maior pályázatuk, mely nem várt esemény (vihar) következtében keletkezett. Egy 15 milliós
kárról van szó, mely összeget a hidak, utak rendbetételére fordítanak. Egy 25 millió forintos
TOP-os pályázat is beadásra került, a település vízelvezetésének megoldására.
Legnagyobb idei álom a szemelyi főtér kialakítása, piactér építése. Ennek megvalósítására egy
53 millió forintos pályázat került beadásra.
Voltak fejlesztések, ilyen a József Attila és Arany János út burkolatának felújítása, italbolt-bolt
belső tatarozása. Megragadva az alkalmat köszönetet mondott a társadalmi munkában résztvevő
lakosoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a fent említett fejlesztések megvalósításához.
Szentkútpusztán a buszmegálló került felújításra, emellett megrendelték a rágcsálóirtást, amely
komoly problémát okozott az ott élőknek.

Az év elején 14-15-vel indult a Start Program, mely mára 5 főre csökkent mivel az emberek
visszatértek a munka világába. A Start Munka Program keretében állami pénzből sikerült
eszközöket, gépeket beszereznünk, és szintén ebből a támogatásból került sor a település
virágosítására (levendula ültetés). A gazdálkodás közepes eredményt ért el az idei évben. A várt
eredményeink elmaradtak, köszönhetően a szélsősége időjárásnak (szárazság, jég).
Terveink szerint a jövő évben is szeretnénk folytatni a programot.
Az előző évekhez képest a lakosság támogatása nagyobb mértékű volt az idén. A nyári viharkár
kapcsán rendkívüli segélyek kerültek kiosztásra.
A lakossági támogatások (ebbe bele tartozik temetkezési segély, egyszeri támogatások, Bursa
Hungarica, vissza térítendő támogatások, illetve jogszabályon alapuló szociális támogatások) 5
millió forint összegben kerültek kiosztásra. Egy teljesen új egyszeri, visszanem térítendő
támogatás került bevezetésre 400.000,- Ft. összegben. Ez a helyben lakó és letelepedni kívánó
fiatalokat támogatja.
Számos hagyományos rendezvény került megrendezése az év folyamán. A horvát kisebbségi
önkormányzattal együttműködve a hagyományos disznótoros rendezvény, Farsangi Mulatság
Nőnap, a Húsvét váró készülődés, a Borverseny, Gyermek nap, Búcsú Bál, Idősek világnapja
és most következik a Karácsonyi ünnepség.
A sportélet terén egész évben üzemel a Kultúrház, egyrészt rendezvények, másrészt sportolási
lehetőség céljából (aerobic és zumba edzések, ping-pong, és csocsó bajnokságok).
Zárszóként elhangzott, hogy továbbra is mindent elkövet az önkormányzat a település
gyarapodásáért, fejlődéséért. Továbbra is cél a lakósság segítése és a település rendben tartása.
Ezt követően bemutatásra került a Településképi arculati kézikönyv és rendelet, mely bemutató
jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Végül bemutatta Kavalecz Anitát, mint megbízott jegyzőt, aki átadta a szót a lakosságnak.
Lakosság részéről kérdés merült fel Zrinyi köz folytatásában lévő útszakasz helyre állításával
kapcsolatban. Polgármester Úr válaszként elmondta, hogy a Vis maior pályázat kapcsán ennek
az útnak a rendbetétele folyamatban van, szilárd burkolattal lesz ellátva.
Czimmerman Gyula: kérdésem Jegyző asszonynak szól, eladtam az autómat, voltan már az
okmányirodában is. Továbbiakba a hivatalba személyesen be kell mennem?
Kavalecz Anita: Ezeket már nem mi kezeljük a Járási Hivatalhoz tartozik, Okmányiroda
kezeli. Az önkormányzat felé semmilyen jelentési kötelezettsége nincs. Felénk központilag
fogják lejelenteni.
Miután egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte a részvételt és
a közmeghallgatást bezárta.
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