
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült a Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2017.11.29. napján tartott zárt üléséről 

 

Az ülés helye:           Kultúrház Szemely 

 

Jelen vannak:   

   Kumli József Ferenc polgármester 

   Bosnyák Mihály alpolgármester 

   Kovácsné Tormási Emese képviselő 

   Láng Zoltán képviselő 

    

   Kavalecz Anita mb. jegyző   

     

 

Kumli József Ferenc polgármester Köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, 

hogy az ülés határozatképes mivel a képviselő-testület 5 tagjából 4 képviselő megjelent. 

Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a képviselő-testület egyhangúlag az alábbiak 

szerint határozott meg. 

 

NAPIREND 

 

1) Kaszásné Tasi Andrea települési támogatás iránti kérelme 

 Előadó: Kumli József Ferenc polgármester 

2) Ádám Jószefné vissza nem térítendő támogatás iránti kérelme 

 Előadó: Kumli József Ferenc polgármester 

3) Bertalan Szilvia vissza nem térítendő támogatás iránti kérelme 

 Előadó: Kumli József Ferenc polgármester 

4) Nagy Benjamin települési támogatás iránti kérelme 

 Előadó: Kumli József Ferenc polgármester 

5) Egréder Mária julianna települési támogatás iránti kérelme 

 Előadó: Kumli József Ferenc polgármester 

6) Csáki Lászlóné települési támogatás iránti kérelme 

 Előadó: Kumli József Ferenc polgármester 

7) Virág László települési támogatás iránti kérelme 

 Előadó: Kumli József Ferenc polgármester 

8) Schrempf Mónika Magdolna települési támogatás iránti kérelme 

 Előadó: Kumli József Ferenc polgármester 

9) Schrempf Ádámné települési támogatás iránti kérelme 

 Előadó: Kumli József Ferenc polgármester 

10) Klimentné Harcos Zsuzsanna települési támogatás iránti kérelme 

 Előadó: Kumli József Ferenc polgármester 

11) Mizsei Jánosné támogatás iránti kérelme 

 Előadó: Kumli József Ferenc polgármester 

12) Mester Csabáné „szilárd burkolatú kapubejáróról” szóló pályázata 

 Előadó: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 



I. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester:  Ismertette Kaszásné Tasi Andrea települési támogatás 

iránti kérelmét, melyből kiderült, hogy egyedül neveli kiskorú gyermekét, 6 órában dolgozik, 

valamint novembertől megszűnt a GYES-e, illetve nem kap gyermektartást sem. Az egy főre 

jutó jövedelme 71.098 forint, létfenntartási gondokkal küzd, ezért 100.000,- Ft visszatérítendő 

támogatást kér, melyet 10 havi egyenlő részben kíván visszafizetni. A polgármester 

tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzat 4/2017. (III.15.) számú rendeletének 1.§-ában 

foglalt támogatás visszatérítendő kölcsönként nyújtható, ezért javasolta az összeg kifizetését. 

Mivel sürgősen szüksége volt a támogatásra, ezért engedélyezte a támogatás kifizetését. Kérte 

a testület utólagos jóváhagyását. 

 

A képviselő-testület tárgyalt és 4 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

155/2017. (XI.29) számú határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete Kaszásné Tasi Andrea részére 100.000,- Ft 

települési támogatást kifizetését utólagosan jóváhagyja az önkormányzat 4/2017. (III.15.) 

számú rendeletének 1.§.-a alapján.  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős:   Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

II. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester:  Ismertette Ádám Józsefné vissza nem térítendő  

támogatás iránti kérelmét, melyből kiderült, hogy 2017. augusztus 11-én tető felújításra 

nyújtott be pályázatot. A pályázatot hiányosan nyújtotta be, aminek a huiánypótlását a mai 

napig teljesítette. Véleménye szerint egy újabb hiánypótlási felhívás kerüljön kiküldésre, ami 

után döntsenek a pályázatról. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette, megvárja az újabb hiánypótlási felhívást, 

utána pedig dönt a pályázat kifizethetőségéről. Így ebben a napi rendi ponttal kapcsolatban 

nem született határozat. 

 

 

 

III.  Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester:  Ismertette Bertalan Szilvia lakóház homlokzat 

felújításával kapcsolatos pályázatát. Tájékoztatta a testületet, hogy a felújítás kivitelezéséhez 

a beruházás bruttó értékének 20%-a, maximum 60.000 Ft. összegű támogatást nyújtható. A 

benyújtott dokumentumok alapján 60.000.- Ft összegű támogatás kifizetését javasolja, Kérte a 

testület döntését. 

 

A képviselő-testület tárgyalt és 4 igen 0 nem szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 

156/2017. (XI.29) számú határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete Bertalan Szilvia részére 60.000,- Ft települési 

támogatást nyújt tekintettel a lakossági pályázat feltételeinek meglétére. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős:   Kumli József Ferenc polgármester 



 

IV.  Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester:  Ismertette Nagy Benjamin települési támogatás iránti 

kérelmét, melyből kiderült, hogy nevezett egyedül él, nyugdíjas, létfenntartási gondokkal 

küzd, ezért 50.000. forint vissza térítendő támogatást kér, melyet 10 kavi részletben kíván 

visszafizetni. A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzat 4/2017. (III.15.) 

számú rendeletének 1.§-ában foglalt támogatás visszatérítendő kölcsönként nyújtható, ezért 

javasolta az összeg kifizetését.  

 

A képviselő-testület tárgyalt és 4 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

157/2017. (XI.29) számú határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Benjamin részére 50.000,- Ft települési 

támogatást nyújt az önkormányzat 4/2017. (III.15.) számú rendeletének 1.§.-a alapján. 

Felhatalmazza a polgármestert az össszeg kifizetésére és a megállapodás aláírására.    

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős:   Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

 

V. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester:  Ismertette Egréder Mária Julianna települési támogatás 

iránti kérelmét, melyből kiderült, hogy nevezett többféle krónikus betegségben szenved, 

gyógyszerei drágák, közgyógy ellátást nem kap, téli tüzelőt is kéne vásárolnia, valamint 

tisztasági szereket, ruházatot, továbbá rezsi költségeit nem tudja fizetni jövedelméből, amely 

havi 81.975 forint., ezért egyszeri támogatást kér.  

Tájékoztatta a testületet, hogy a Szemelyi Önkormányzat 135/2016 (XII.09.) számú 

határozata alapján 100.000.- Ft összegű települési támogatást nyújtott, amit fent nevezett 

késedelmesen teljesít, több mint 4 havi elmaradása mutatkozik, emelett az önkormányzat 

70/2017 (IV.25.) számú határozatával egyszeri, vissza nem térítendő 10.000.- ft-os támogatást 

nyújtott fent nevezettnek. Kérte a tesület döntését. 

 

A képviselő-testület tárgyalt és 4 nem 0 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

158/2017. (XI.29) számú határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete Egréder Mária Julianna kérelmét elutasítja, 

tekintettel arra, hogy az idei évben már kapott egyszeri, vissza nem térítendő támogatást az 

önkormányzattól, illetőleg a 100.000.- Ft-os vissza térítendő támogatását késedelmesen fizeti.  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős:   Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



VI.  Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester:  Ismertette Csáki Lászlóné települési támogatás iránti 

kérelmeit, fent nevezett 2 féle kérelmet nyújtott be az önkormányzat felé. Az első kérelmében 

100.000.- FT vissza térítendő támogatást kér, amiből a korábbi  vissza térítendő 

támogatásából vissza lévő 50.000.- Ft-ot szeretné visszafizetni, a többit pedig a fogorvosi 

kezelésére kíván támogatást kérni, mivel jövedelme nem elegendő a kezelések és fogászati 

eszközök kifizetésére. A második kérelemben pedig egyszeri, 30.000.- Ft-os támogatást kér a 

testülettől, mivel a fogorvosi kezelés költségeit nyugdíjából már nem tudja kigazdálkodni. 

Kérte a testület döntését a kérelmekkel kapcsolatosan. 

 

A képviselő-testület tárgyalt és 4 nem 0 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

A.)  
159/2017. (XI.29) számú határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete Csáki Lászlóné vissza térítendő támogatás 

iránti kérelmét elutasítja, tekintettel arra, hogy fent nevezettnek jelenleg is folyamatban van 

100.000.- Ft összegű vissza térítendő támogatás visszafizetése. 

  

Határidő: értelemszerű 

Felelős:   Kumli József Ferenc polgármester 

 

B.) 

160/2017. (XI.29) számú határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete Csáki Lászlóné egyszeri,vissza nem térítendő 

támogatás iránti kérelmét elutasítja, tekintettel arra, hogy a kérelemben megjelölt fogászati 

ellátás nem minősül létfenntartási problémának, emellett az önkormányzat az idei évben már  

nyújtott fent nevezett részére 100.000.- Ft összegű vissza térítendő támogatást. 

  

Határidő: értelemszerű 

Felelős:   Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

VII. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester:  Ismertette Virág László települési támogatás iránti 

kérelmét, melyből kiderült, hogy a gyermekei után járó támogatás nem fedezi gyermekeinek 

havi gyógyszerekre fordítandó kiadásait, havi nettó jövedelme 26.662.- Ft., ezért egyszeri, 

vissza nem térítendő támogatást kér.  

A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzat 8/2016. (XII.01.) számú 

rendeletének 4.§-ában foglaltaknak,  miszerint rendkívüli települési támogatásban részesíthető 

az a személy, aki időszakos létfenntartási problémákkal küzd, ezért javasolt 20.000.- Ft 

összegű támogatás kifizetését. 

Kérte a testület döntését. 

 

A képviselő-testület tárgyalt és 4 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

161/2017. (XI.29) számú határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete Virág László részére 20.000,- Ft települési 

támogatást nyújt az önkormányzat 8/2016. (XII.01.) számú rendeletének 4.§.-a alapján. 

 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős:   Kumli József Ferenc polgármester 



 

VIII. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester:  Ismertette Schrempf Mónika Magdolna települési 

támogatás iránti kérelmét, melyből kiderült, hogy alacsony jövedelme miatt téli tüzelő 

vásárlásra, egyszeri vissza nem térítendő támogatást kér. 

A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzat szociásis tűzelőfát vásárol, így 

fent nevezettnek is lehetősége van a kérelem benyújtására, ezért javasolta a kérelem 

elutasítását. Kárte a testület döntését. 

 

A képviselő-testület tárgyalt és 4 nem 0 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

162/2017. (XI.29) számú határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete Schrempf Mónika Magdolna kérelmét 

elutsítja, tekintettel arra, hogy az önkormányzat a szociális célú tűzifa rendeletben 

meghatározattak alapján téli tűzifát oszt. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős:   Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

IX.  Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester:  Ismertette Schrempf Ádámné települési támogatás 

iránti kérelmét, melyből kiderült, hogy nevezett megélhetésére és a számlái kifizetésére 

egyszeri vissza nem térítendő támogatást kér. Tájékoztatta a testületet, hogy 63/2017. (III.07.) 

számú határozata alapján 100.000.- Ft vissza térítendő támogatást nyújtott fent nevezettnek, 

ezért a támogatás visszafizetéséig nem javasol további támogatás kifizetését. Kérte a testület 

döntését. 

 

A képviselő-testület tárgyalt és 4 nem 0 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

163/2017. (XI.29) számú határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete Schrempf Ádámné kérelmét elutasítja, 

tekintettel arra, hogy fent nevezettnek jelenleg is folyamatban van vissza térítendő támogatás 

visszafizetése.  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős:   Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester:  Ismertette Klimentné Harcos Zsuzsanna települési 

támogatás iránti kérelmét, melyből kiderült, hogy nevezett havi jövedelme 64.585.- Ft, egyéb 

járandóságai megszűntek, orvosi ellátásra nem jogosult, ezért 10.000,- Ft vissza nem térítendő 

támogatást kér. 

A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzat 8/2016. (XII.01.) számú 

rendeletének 4.§-ában foglaltaknak,  miszerint rendkívüli települési támogatásban részesíthető 

az a személy, aki időszakos létfenntartási problémákkal küzd, ezért javasolt 10.000.- Ft 

összegű támogatás kifizetését. 

Kérte a testület döntését. 

 

A képviselő-testület tárgyalt és 4 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

164/2017. (XI.29) számú határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete Klimentné Harcos Zsuzsanna részére 10.000,- 

Ft települési támogatást nyújt az önkormányzat 4/2017. (III.15.) számú rendeletének 1.§.-a 

alapján. Felhatalmazza a polgármestert az össszeg kifizetésére és a megállapodás aláírására.    

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős:   Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

XI.  Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester:  Ismertette Mizsei Jánosné települési támogatás iránti 

kérelmét, melyből kiderült, hogy alacsony jövedelme miatt, mely havi nettó 107.065.- Ft, 

nevezett létfenntartásához (tűzifa vásárlás, lakóház fenntartás) igényel 100.000,- Ft 

visszatérítendő támogatást, melyet 10 havi egyenlő részben kíván visszafizetni.  

 

A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzat 4/2017. (III.15.) számú 

rendeletének 1.§-ában foglalt támogatás visszatérítendő kölcsönként nyújtható, ezért 50.000.- 

Ft. összeg kifizetését javasolta. 

 

A képviselő-testület tárgyalt és 4 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

165/2017. (XI.29) számú határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete Mizsei Jánosné részére 50.000,- Ft 

visszatérítendő települési támogatást nyújt az önkormányzat 4/2017. (III.15.) számú 

rendeletének 1.§.-a alapján, melyet 10 havi részletben köteles visszafizetni. Felhatalmazza a 

polgármestert az össszeg kifizetésére és a megállapodás aláírására.    

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős:   Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



XII. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester:  Ismertette Mester Csabáné szilárd burkolatú 

kapubejáró létesítésével kapcsolatos pályázatát. Tájékoztatta a testületet, hogy a 110/2016. 

(XI.18.) számú határozatával elnapolta a döntést, mivel a kapubejáró még nem készült el. 

Javasolta, hogy hívják fel nyilatkozatra fent nevezettet a pályázatával kapcsolatosan. 

Amennyiben a kapubejáró nem készül el a nyilatkozatban megjelölt határidőig, úgy a kérelem 

kerüljön elutasításra. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette, a nyilatkozat megtételéig vagy a 

kapubejáró elkészültéig nem határoz a pályázattal kapcsolatban. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős:   Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

Miután a napirenddel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el, a polgármester 

megköszönte a részvételt és a testületi ülést bezárta.  

 

 

 

kmf. 

 

Kumli József Ferenc        Kavalecz Anita  

polgármester              mb. jegyző 


