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Készült a Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018.09.12. napján megtartott nyílt testületi üléséről 

 

 

Az ülés helye:     Polgármesteri Hivatal Szemely  

 

Jelen vannak:     Kumli József Ferenc polgármester 

      Bosnyák Mihály alpolgármester 

      Láng Zoltán képviselő 

Török Péter képviselő 

       

Kavalecz Anita  jegyző   

       

Kumli József Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 

képviselő-testület 5 tagjából 4 fő képviselő megjelent, a testület határozatképes. Javaslatot tett 

az ülés napirendi pontjára, melyet a képviselő-testület egyhangúlag az alábbiak szerint 

határozott meg:   

NAPIREND 

1) Falugondnoki szakmai program és rendelet felülvizsgálata 

Ea: Kavalecz Anita jegyző 

2) 2019-2033. DRV Gördülő Fejlesztési Terv Elfogadása 

Ea: Kavalecz Anita jegyző 

3) HEP előkészítése 

Ea: Kavalecz Anita jegyző 

4) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat  

Ea: Kavalecz Anita jegyző 

5) Beiskolázási támogatás 

Ea: Kumli József Ferenc polgármester 

6) START terményelosztás 

Ea: Kumli József Ferenc polgármester 

7) Szentkútpusztai vihar miatt keletkezett szemét elszállítása 

Ea. Kumli JózsefFernc polgármester 

8) Kultúrház telekhatár rendezése 

Ea: Kumli József Ferenc polgármester 

9) Kiss Mária lakos megkeresése 

Ea. Kumli József Ferenc polgármester 

10) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázathoz árajánlatok 

Ea. Kumli József Ferenc polgármester 

11) Vis maior beszámoló 

Ea: Kumli József Ferenc 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Napirend 

Kavalecz Anita jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy a falugondnoki ellenőrzés folyamán 

megállapításra került, hogy a szakmai program nem tartalmazza az SzCsM rendelet 5/A §. (1) 

bekezdésének elemei közül a c) pontot nem tartalmazza, ugyanis nincs feltüntetve, hogy a 

fenntartó az SzCsM. rendelet 2.§ l) pontja szerinti szolgáltatási elemek közül melyeket 

biztosítja.  

Ezért javasolta a falugondnoki szolgálatról szóló 6/2011 (VI.01). sz. önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezését és új rendelet és az ahhoz kapcsolódó szakmai program és 

gépjárműszabályzat elfogadását. Kérte a testület döntését. 

 

Ezután a képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatokat 

hozta: 

 

A) 

41/2018. (IX.12.) sz. határozat 

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Szemelyi 

Önkormányzat Falugondnoki szolgálat módosított szakmai programját.  

 

Határidő. értelemszerű 

Felelős: Kumli József polgármester 

 

B) 

42/2018. (IX.12.) sz. határozat 

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Szemelyi 

Önkormányzat Falugondnoki szolgálat gépjárműszabályzatát..  

 

Határidő. értelemszerű 

Felelős: Kumli József polgármester 

 

Ezután a képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

Szemely Község önkormányzat Képviselő testületének 5/2018(IX.13.) önkormányzati 

rendelete 

A falugondnoki szolgálatról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Napirendi pont 

Kavalecz Anita jegyző: ismertette a DRV Zrt megkeresését az előterjesztésnek megfelelően a 

2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban és kérte a testület döntését. 

  

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

 

43/2018. (IX.12.) sz. határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 12-06336-1-013-1-02 MEKH kóddal 

rendelkező, DRV_V_540 kódszámú, Kozármisleny kistérségi vízmű megnevezésű víziközmű 

Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§- szerint a 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt) által a 2019-2033. időszakra 

elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet az alábbi módosításokkal el fogadja:  

2019 évben: Szemely, Kossuth utca 16-17 közötti zöld területre tűzcsap kiépítése 

2019 évben: Szemely Főút mentén a belterületi ingatlanokat érintő hálózat bővítés 

megtervezése 

2020 évben: Szemely Főút mentén a belterületi ingatlanokat érintő hálózat bővítése 

Ennek megfelelően a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2019. évre vonatkozó 

munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József  polgármester 

 

 

III. Napirendi pont 

Kavalecz Anita jegyző: tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzat által elkészített 5 évre 

szóló Helyi Esélyegyenlőségi program idén júniusban lejárt, ezért szükséges újra elkészíteni a 

következő 5 évre szóló programot. A program elkészítésére a HEP referens jogosult, ezért ő és 

a kolléganője elvégezték a tanfolyamot. Továbbá szükséges egy HEP fórum összehívása is, 

amelyre október elején kerülne sor, így október végéig elkészülhetne a következő 5 évi 

program. Kérte a testület döntését. 

 

Ezután a képviselő-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot 

hozta: 

 

44/2018. (IX.12.) sz. határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

elkészítésére és a HEP Fórum összehívására felkéri a HEP referensi végzettséggel rendelkező 

hivatal munkatársait. A Helyi Esélyegyenlőségi Programot várhatóan október végén fogja 

elfogadni. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Napirendi pont 

Kavalecz Anita jegyző: tájékoztatta a testületet, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

az idei évben is kiírta a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, 

szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatására a Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázatot. 

A helyi önkormányzatoknak 2018.10.03. napjáig szükséges a pályázathoz való csatlakozásról 

dönteniük, ezért kérte a testületet a csatlakozás megvitatására. 

 

Ezután a képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot 

hozta: 

 

45/2018. (IX.12.) sz. határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztériumával 

együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók 

számára a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan, 

összhangban  

• a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

• a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 

• a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 

• a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 

• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Ávr.)  

• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

• a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény vonatkozó rendelkezéseivel. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Napirend 

Kumli József Ferenc polgármester:  javasolta az iskolások részére az iskolakezdési támogatás 

osztását. Javaslata a korábbi évek szerinti 5.000,- Ft/fő. Kérte a testület döntését erre 

vonatkozóan.  

 

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

 

46/2018. (IX.12.) sz. határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az általános-, a közép- és 

a felsőoktatásban részt vevő diákok részére beiskolázási támogatást nyújt. A támogatás összege: 

5.000,-/fő. A támogatásra való jogosultság: iskolalátogatási igazolás és szemelyi bejelentett 

lakó- vagy tartózkodási hely, továbbá életvitelszerű tartózkodás a településen. A kifizetések 

dátumát  testületi ülésen kívül egy későbbi időpontban jelöli ki a testület.  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős:  Kumli József Ferenc polgármester  

 

VI. Napirend 

Kavalecz Anita jegyző: Évek óta működik a Start Mezőgazdasági mintaprogram. A 

megtermelt terményeket a megállapodás értelmében értékesíteni, illetve kiosztani szükséges. A 

megtermelt zöldségeket a korábbiaknak megfelelően a közétkeztetésben lehet felhasználni, 

illetve a közmunkaprogramban dolgozók és a szociálisan rászorulók részére lehet szétosztani. 

Szükség van ennek határozatban történő megfogalmazására, ezért az alábbi határozati javaslatot 

szíveskedjen a testület megtárgyalni. 

Kérte a testület döntését. 

 

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

 

 47/2018. (IX.12.) sz. határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a START Mezőgazdasági 

közmunka programban megtermelt terményeket a korábban megkötött szerződések szerint 

értékesíti, átadja közétkeztetésre, valamint a közfoglalkoztatásban dolgozók és a szociálisan 

rászorulók részére a termény erejéig szétosztja. Az igénybevételhez nem szükséges kérelem, 

elég jelezni a polgármester vagy a falugondnok felé az igényt és nem szükséges jövedelmi 

helyzetet vizsgálni. Előnyben részesülnek az egyedülálló nyugdíjasok és a nagycsaládosok.  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Napirend 

Kumli József Ferenc polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy Szentkútpusztán a tavalyi 

év nyár folyamán történt vihar miatt a házakról rengeteg hulladék keletkezett a területen, ami 

nem került elszállításra, ez részben veszélyes részben pedig ártalmatlan hulladék. Javasolta, 

hogy tegyen egy felhívást miszerint meg kérik a lakosokat, hogy válogassák szét a 

hulladékokat, az önkormányzat pedig vállalja az ártalmatlan hulladékok elszállításának 

költségét, a veszélyes hulladékok elszállításához pedig segítséget nyújt (árajánlatok beszerzése, 

stb) 

Kérte a testület döntését. 

 

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

 

 48/2018. (IX.12.) sz. határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szentkútpusztán történt 

tavaly nyári vihar miatt keletkezett, a lakosok által szétválogatott ártalmatlan szemét 

elszállításának költségeit átvállalja, a veszélyes hulladék elszállításához pedig segítséget nyújt. 

  

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

VIII. Napirend 

Kumli József Ferenc polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy a Kultúrház felújítása 

illetve bővítése miatt szükséges a telekhatárokat rendezni. Ez azért szükséges, mert az évek 

alatt nem az eredeti állapotoknak megfelelőn volt használva a terület, ezért szükséges azt újra 

kiméretni és ennek megfelelően a telekhatárokat rendezni. Kérte a testület döntését. 

 

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

 

 49/2018. (IX.12.) sz. határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Szemelyi Kultúrház 

telekhatárát szükséges újra kimérni és ennek megfelelően rendezni. Felkérik a polgármestert, 

hogy ennek megfelelően Földmérőt megbízni szíveskedjen. Felhatalmazzák a polgármestert, 

hogy a változást a Földhivatalnál is szíveskedjen átvezettetni. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IX. Napirend 

Kavalecz Anita jegyző: tájékoztatta a testületet, hogy Kiss Mária kérelmet terjesztett elő, 

melyben kérte a testületet, hogy vizsgálja meg, hogy a Szemely 521 és 522/2 hrsz-ú ingatlanon 

súlykorlátozásnak van-e helye? 

Kumli József Ferenc polgármester: elmondta, hogy ezen kívül őt is megkereste a Kiss Mária, 

hogy a telekhatárokat rendezni szükséges, Felvette vele a kapcsolatot, de eddig nem sikerült 

megegyezni vele. Kérte, hogy küldje el a neki megfelelő állapotot. Elmondta, hogy az 

önkormányzatnak egyébként ehhez nincs köze. 

 

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

 

 50/2018. (IX.12.) sz. határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szemely 521 és 522/2 

hrsz-ú önkormányzati utakon nem szükséges súlykorlátozás elrendelése, tekintettel a jármű 

forgalomra és az utak állapotára. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

X. Napirend 

Kumli József Ferenc polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy a 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázathoz szükséges 3 árajánlat beszerzése a munka 

kivitelezéséhez. Javasolta, hogy szerezzenek be 3 árajánlatot. Kérte a testület döntését. 

 

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

 

 51/2018. (IX.12.) sz. határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

azonosítószámú pályázathoz 3 árajánlat beszerzése szükséges. Felkéri a polgármestert, hogy az 

ajánlatokat szerezze be és a legmegfelelőbb árajánlat kerüljön elfogadásra. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

Tekintettel arra, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a polgármester megköszönte 

a részvételt és a testületi ülést bezárta.  

 

 

 

 

 

 



XI. Napirend 

Kumli József Ferenc polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy a Szemely, József Attila u. 

16. szám előtt a nagy esőzés következtében egy nagy lyuk keletkezett, ami nagy 

valószínűséggel pince beszakadásra utal, ezért vis maiort jelentettek be.  

 

A képviselő-testület a tájékoztatást elfogadja, amennyiben szükséges határoz a további 

szükséges intézkedésekről. 

 

 

 

Tekintettel arra, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a polgármester megköszönte 

a részvételt és a testületi ülést bezárta.  

 

k.m.f 

Kumli József Ferenc        Kavalecz Anita 

polgármester               jegyző 


