
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült a Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2020.08.24. napján tartott nyílt üléséről 

 

Az ülés helye:           Polgármesteri Hivatal Szemely 

 

Jelen vannak:   
   Kumli József Ferenc polgármester 

   Kovácsné Tormási Emese képviselő 

   Láng Zoltán képviselő 

Török Péter képviselő 

    

   Kisasszondiné Kavalecz Anita 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.) Szociális tűzifa pályázat beadása 

Ea: Kumli József Ferenc polgármester 

2.) Szemely 033 hrsz-ú út elnevezése 

Ea: Kumli József Ferenc polgármester 

3.) Szemelyi Mini Bölcsőde közbeszerzési szakértő kiválasztása 

Ea: Kumli József Ferenc  

4.) Beiskolázási támogatás nyújtása 
Ea: Kumli József Ferenc polgármester 

5.) Magyar Falu Program- Faluház felújítási pályázat 
Ea: Kumli József Ferenc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy kiírásra került a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás. A 

kiírás szerint a település 32 m3 fára jogosult, melynek vállalt önereje 40.640.- Ft. Kérte a 

testület döntését a pályázat benyújtásával kapcsolatban. 

 

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

hozta: 

 

41/2020. (VIII.24.) sz. határozat 

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra a pályázatot. 

Nyilatkozik, hogy az önerő összege rendelkezésre áll 40.640.- Ft azaz negyvenezer 

hatszáznegyven forint összegben, továbbá nyilatkozik arról is, hogy az önkormányzat a 

szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. Felhatalmazta a polgármestert 

az ezzel összefüggő jognyilatkozatok megtételére, továbbá a szükséges megállapodások 

aláírására.  

 

Határidő. 2020.augusztus 31. 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

II. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy igény érkezett be 

a Szemely 033 hrsz-ú út elnevezésével kapcsolatosan. Ezt a területet a lakosság Dubrava-ként 

ismerik, így javasolta, hogy így nevezze el a testület. 

 

A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta: 
 

42/2020. (VIII.24.) sz. határozat 

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szemely 033 hrsz-ú 

ingatlannak a Dubrava dűlő nevet adja. Felhatalmazza a polgármestert az utcanév ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzésével, valamint az érdekeltek értesítésével kapcsolatos 

intézkedések megtételére.  

 

Határidő. értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Napirend 

Kumi József Ferenc polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy a Szemelyi Mini Bölcsőde 

megépítéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása, így a közbeszerzési szakértőt is ki 

kell választani. Javasolta, hogy kérjenek be 3 árajánlatot a közbeszerzési szakértő 

kiválasztására. 

A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta: 
 

43/2020. (VIII.24.) sz. határozat 

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-1.4.1-19-BA1-2019-

00007 azonosítószámú, „Szemelyi mini bölcsőde fejlesztése” pályázathoz 3 árajánlatot szerez 

be a közbeszerzési szakértő kiválasztásához. 

 

Határidő. értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

IV. Napirend 

Kumi 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 (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta: 
 

44/2020. (VIII.24.) sz. határozat 

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Napirend 

Kumi József Ferenc polgármester: a Magyar Falu Program keretében újra kiírásra került a 

„Faluházak felújítása” című pályázat, melynek keretén belül a következőkre lehetett pályázni: 

Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, önkormányzatok illetve közös önkormányzati 

hivatalok polgármesteri hivatalként, vagy akként is funkcionáló többcélú épületének 

„Faluházának” 

o külső és belső felújítása, átépítése, bővítése; 

o új épület építése abban az indokolt esetben lehetséges, ha a meglévő „Faluház” épülete 

szakértői vélemény alapján alátámasztottan életveszélyes vagy a felújítása korszerűsítése már 

nem gazdaságos; 

o korszerűsítése (energetikai korszerűsítés, megújuló energiaforrás alkalmazása, az 

önkormányzati intézmények rekonstrukciója, például: fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, 

hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat 

korszerűsítése); 

o akadálymentesítés. 

Kérte a testület döntését. 

 

 

A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta: 
 

45/2020. (VIII.24.) sz. határozat 

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja pályázatát az MFP-

FHF/2020 kódszámú, a Magyar Falu Program keretében „Faluházak felújítása”című 

programhoz. 

Határidő. értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

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

testületi ülést bezárta.  

 

kmf. 

 

 

Kumli József Ferenc      Kisasszondiné Kavalecz Anita  

polgármester              jegyző 


