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Az ülés helye:           Kultúrház Szemely 

Jelen vannak: Kumli József Ferenc polgármester 

   Bosnyák Mihály alpolgármester 

   Láng Zoltán képviselő 

   Török Péter képviselő    

 

Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző     

 

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 2018-ban is körülbelül 100 Millió Forintból gazdálkodott az Önkormányzat. 

Bővült a megtakarítás közel 10 Millió Forinttal, amit a pályázatok önerejéhez kívánnak 

felhasználni. Az idén megvalósult fejlesztések között volt útépítés és vismaior esemény is. 

 

Startmunka programmal kapcsolatosan elmondta, hogy 2 főre csökkent a létszám. A sok 

munka miatt nem jutott idő, energia a termelésre, de ennek ellenére azért 2-3 ezer m2-en 

termeltek szociális célra szolgáló burgonyát. Az út melletti levendula ültetvény gondozása, 

rendben tartása is ennek a munkaprogramnak a keretén belül történt. 

Felfüggesztésre került a Start munkaprogram, idén ősztől tartós közmunka program lett a neve. 

Itt már csak a település és a település környezetének gondozása van meghatározva feladatnak. 

 

Volt szó a támogatásokról is. Többféle támogatást nyújtottak az idei évben a támogatást 

igénylőknek. Volt temetési segély, beiskolázási támogatás, idősek támogatása, Bursa 

Hungarica ösztöndíj pályázat, szociális tűzifa, egyszeri, illetve vissza térítendő 

támogatás,letelepedési támogatás és felújítással kapcsolatos támogatás. 

 

Rendezvények tekintetében említésre került többek között a disznótor, farsang, nőnap, 

borverseny, húsvét, gyermeknap, Horvát nap, családi és sport nap, idősek világnapja, búcsú bál, 

Márton nap, Adventi készülődés, valamint a Szemelyi Horvát Önkormányzat támogatásával 

egyházi rendezvényeken való részvétel. 

Önkormányzat célja, hogy ezt a fajta hozzáállást, továbbra is meg tudják tartani és a jövőben is 

tovább tudják ezt vinni. 

A sportot kedvelők számára egész évben rendelkezésre áll a Kultúrház (zumba, aerobik, pin-

pong, csocsó használat) 

 



Polgármester Úr tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Önkormányzat továbbra is segíti az 

időseket, egyedülállókat kaszálással illetve busz használattal, valamint elmondta, hogy 

továbbra is jól működik a falugondnoki szolgálat. 

 

Pályázatokkal kapcsolatosan tájékoztatta a jelen lévőket, hogy vannak elnyert pályázatok, 

köztük a már említett Szentkútpusztára beadott útépítési pályázat, és vis maior pályázat és a 

kultúrház pályázat. 

Benyújtásra került egy Fő tér kialakítására szóló pályázat, melyet a kocsma és a kultúrház közti 

területen kívánnak létrehozni. 

További pályázatok is futnak még. – szabadtéri fitnesz parkra is megnyerte az Önkormányzat a 

támogatást, a kivitelezőkkel már szerződés is lett kötve, de a kivitelezők kapacitása hiánya miatt 

a munkálatokat még nem tudták megkezdeni. 

Legnagyobb projektnek a kultúrház felújítását emelte ki Polgármester Úr, melyet a Szemelyi 

Önkormányzat és a Szemelyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal közösen fog megvalósítani 

és létrehozni egy Horvát-Magyar Kultúrházat. 

Elmondta, hogy egy 150 fős rendezvényteremmel fog bővülni az épület és a hozzá tartozó vizes 

blokkokkal. Fedett piactér lesz kialakítva, ami a későbbiekben fedett színpadként illetve 

rendezvények helyszínéül fog funkcionálni.  

 

Az Önkormányzat 2019-es tervei között szerepel buszforduló, körforgalom felújítása, 

átépítése; a kocsma és kultúrház közötti területen egy főtér kialakítása (tervezése már 

folyamatban van); az utak felújítása, valamint a rendezvények megtartása. 

 

Megköszönte a képviselők, dolgozók munkáját, majd átadta a szót megjelent lakosoknak. 

 

Egy lakossági kérdés érkezett a letelepedési támogatással kapcsolatosan.  

Polgármester Úr részletes tájékoztatást adott a kérdésre. Elmondta, hogy minden évben egy 

helyben született és helyben letelepedni kívánó pályázót tud támogatni az Önkormányzat 

400 000 Forint egyszeri vissza nem térítendő támogatás formájában, aki házas vagy közjegyző 

által igazolt élettársi kapcsolatban él és Szemely településen telket vagy ingatlant vásárolt, és 

ezt igazolni is tudja.  

Tájékoztatta továbbá, hogy többek között a letelepedési támogatással kapcsolatosan minden 

további, lényeges információ Szemely Önkormányzat honlapján megtalálható. 

 

 

Miután egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte a részvételt és 

a közmeghallgatást bezárta.  

 

k.m.f. 

 

Kumli József Ferenc                                              Kisasszondiné Kavalecz Anita  

       polgármester                                                                             .jegyző    

 

 

  

 

 

 


