
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült a Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2020.09.24. napján tartott nyílt üléséről 

 

Az ülés helye:           Polgármesteri Hivatal Szemely 

 

Jelen vannak:   
   Kumli József Ferenc polgármester 

   Bosnyák Mihály alpolgármester 

   Kovácsné Tormási Emese képviselő 

   Láng Zoltán 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.) Bölcsőde pályázat- közbeszerzési szakértői ajánlatok érvénytelenítése 

Ea: Kumli József Ferenc polgármester 

2.) Polgármesteri jutalom megállapítása 

Ea: Bosnyák Mihály  alpolgármester 

3.) Közművelődési szakember kérdése 

Ea: Kumli József Ferenc polgármester 

4.) Piac pályázat visszavonása 

Ea: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Szemelyi Mini Bölcsőde 

pályázathoz közbeszerzési szakértői árajánlatokból határidőre összesen 2 db árajánlat érkezett 

be, így az ajánlatok érvénytelenek. Kérte a testület döntését. 

 

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

hozta: 

 

50/2020. (IX.24.) sz. határozat 

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

2019-00007 azonosítószámú, „Szemelyi mini bölcsőde fejlesztése” pályázathoz benyújtott 2 db 

árajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. Felkéri a polgármestert az ajánlat újbóli kiküldésére. 

 

Határidő. azonnal 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

II. Napirendi pont 

Bosnyák Mihály alpolgármester: tájékoztatta a testületet, hogy a testület egy évben legfeljebb 

6 havi jutalmat adhat a polgármesternek munkájának elismerése végett. Elmondta, hogy az idei 

évben több pályázatot sikerre vitt a polgármester úr, ennek köszönhetően több, mint 400 millió 

forint összegű támogatásban részesült a település. Javasolta, hogy részére 6 havi jutalmat 

állapítson mega tesület. Kérte a testület döntését. 

 

A képviselő-testület tárgyalt és (3 igen és 1 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi 

határozatot hozta: 
 

51/2020. (IX.24.) sz. határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kumli József Ferenc 

polgármester részére 6 havi jutalmat állapít meg. 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a kifizetésről november hónapban gondoskodjon. 

 

Határidő értelemszerű 

Felelős: Bosnyák Mihály alpolgármester, Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy 2021. évtől kötelező 

kulturális szakembert foglakoztatni. Összesen 3 település foglalkoztathat egy szakembert, 

akinek szükséges képzésen részt vennie. Javasolta, hogy kössenek együtműködési 

megállapodást Lothárd és Birján településsel. A képzésen részt venne Mátyás Adrienn szemelyi 

lakos. Kérte a testület döntését. 

 

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

52/2020. (IX.24.) sz. határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy együttműködési megállapodást 

köt Birján és Lothárd településsel Mátyás Adrienn kulturális szakember foglalkoztatására. 

 

Határidő értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

IV. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy a VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 

kódszámú„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés, 

fejlesztése elnevezésű pályázat nem került támogatásra, az idei évben azonban újra kiírásra 

kerül, így javasolta, hogy emelt összegben pályázzanak újra. 

 Kérte a testület döntését. 

 

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

53/2020. (IX.24.) sz. határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 

kódszámú„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés, 

fejlesztése elnevezésű pályázatát visszavonja.  

 

Határidő azonnal 

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 


