JEGYZŐKÖNYV
Készült a Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019.05.22. 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
Bertáné Böde Alíz pénzügyi előadó
Sági Valéria pénzügyi előadó
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) 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Bertáné Böde Aliz pénzügyi előadó
2) 2018. évi költségvetési beszámoló elfogadása
Előadó: Bertáné Böde Aliz pénzügyi előadó
3) Önkormányzat feladat ellátást szolgáló pályázat
Ea: Kumli József polgármester
4) Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolója
Előadó: Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző
5) Orvosi rendelő kialakítása
Ea: Kumli József polgármester
6) Helyi Esélyegyenlőségi program elfogadása
Előadó: Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző
7) Falugondnoki beszámoló
Ea: Mátyás Gyuláné falugondnok
8) Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületének támogatása
Ea: Kumli József polgármester
9) Ingatlan értékének meghatározása
Ea: Kumli József polgármester
10) Közös Hivatal dolgozóinak jutalmazása (Húsvét)
Ea: Kumli József polgármester
11) DRV Zrt.-től munka megrendelése
Ea: Kumli József polgármester

12) LED világítás kérdése
Ea: Kumli József polgármester
13) Útburkolat felbontása
Ea: Kumli József polgármester
14) Közterületre sár felhordása
Ea: Kumli József polgármester

I. Napirendi pont
Bertáné Böde Aliz pénzügyi előadó: ismertette az előterjesztésnek megfelelően az
önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítását és kérte annak elfogadását.
A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) megalkotta az alábbi
rendeletét:
Szemely Község Önkormányzat képviselő-testületének
4/2019. (V.23) sz. önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.14.) számú rendeletének
módosításáról
II. Napirendi pont
Bertáné Böde Alíz pénzügyi előadó: ismertette a testülettel a 2018. évi költségvetési
beszámoló adatait, kérte a testület döntését.
A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) megalkotta az alábbi
rendeletet:
Szemely község képviselő testületének 5/2019. (V.23.) önkormányzati rendelete
a Szemely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

III. Napirendi pont
Kumli József polgármester: Ismertette, hogy az EBR 42 felületén kiírásra került pályázat
magában foglalja a háziorvosi rendelő, óvoda és iskola, illetve a belterületi utak felújításának
lehetőségét.
A pályázatra 65%-os támogatottság van és 15 millió Ft-ig lehet pályázni. Benyújtási határidő
május 2. Javasolta, hogy az alábbi utak felújítására nyújtsanak be pályázatot: Szemely,
buszforduló, Kossuth u., Damjanich u., Iskola u., Hársfa utca és József Attila utca. Kérte a
testületet, hogy tárgyalják meg a javaslatot.
Ezután a képviselő-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatokat
hozta:
18/2019 (V.22.) sz. határozat
Szemelyi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
meghirdetett "a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
3. melléklet II. 2. pont szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása"
keretén belül.
Képviselő- testület úgy dönt, hogy biztosítja a pályázathoz szükséges önerőt az általános
költségvetés terhére, melynek összege bruttó 5.308.397.- Ft.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester

IV. Napirendi pont
Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző: Ismertette az Esztergár Lajos Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi beszámolóját, melyből kiderült, hogy Szemelyben 480 fő a
lakosság szám, ebből 75 fő 18 év alatti.
6 főt láttak el alapellátásban, ebből 4 gyerek, 2 felnőtt és egy esetben volt 1 felnőttnek
tanácsadás (mentális, szociális, testi-lelki fejlődés, gyermek családban tartása). 2 gyermek lett
védelembe véve. Hatósági eljárás nem indult a 2018. évben Kérte a testület döntését.
Ezután a képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot
hozta:
19/2019.(V.22.) sz. határozat
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete az Esztergár Lajos Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi szakmai beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően
elfogadta.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester

V. Napirendi pont
Kumli József polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Magyar Falu Program
keretében kiírásra került „Orvosi rendelő” és „Orvosi eszköz beszerzése” című pályázat,
melynek keretén belül a következőkre lehet pályázni:
- új orvosi rendelő építése
- orvosi eszközök beszerzése
Elmondta, hogy új orvosi rendelő építése a 105/3 hrsz-ú ingatlanon a betervezett polgármesteri
hivatal helyett kerülhetne kialakításra. A pályázat 100%-os intenzitású.
20/2019.(V.22.) sz. határozat
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu Program keretén
belül orvosi rendelő építésre nyújt be pályázatot, ezért a Szemely 105/3 hrsz-ú ingatlanon
tervezett polgármesteri hivatal helyett orvosi rendelő kerül kialakításra.
Felkéri a polgármestert, hogy a változtatásokat vezettesse át a felelős tervezővel.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester

VI. Napirendi pont
Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző: Ismertette a testülettel az elkészült Helyi
Esélyegyenlőségi programját, kérte annak elfogadását.
Ezután a képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot
hozta:
21/2019.(V.22.) sz. határozat
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete a település Helyi Esélyegyenlőségi Programját
az előterjesztésnek megfelelő adattartalommal elfogadja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester

VII. Napirendi pont
Mátyás Gyuláné falugondnok: ismertette a 2018. évi szakmai beszámolóját és kérte a testület
döntését erre vonatkozóan.
Ezután a képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot
hozta:
22/2019.(V.22.) sz. határozat
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátyás Gyuláné falugondnok 2018. évről szóló
szakmai beszámolóját elfogadja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester

VIII.
Napirend
Kumli József Ferenc polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy a Baranya Megyei
Falugondnokok Egyesülete 30.000.- Ft összegű támogatási kérelmet nyújtott be az
önkormányzat részére. Javasolta, hogy az önkormányzat 30.000.- Ft összeggel támogassa az
egyesület munkáját.
Ezután a képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot
hozta:
23/2019.(V.22.) sz. határozat
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Baranya Megyei
Falugondnokok Egyesülete részére 30.000.- Ft összegű támogatást nyújt. Felkéri a
polgármestert a támogatás kifizetésére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester

IX. Napirend
Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző: kérte a testület iránymutatását az adó- és
értékbizonyítványok kiadásával összefüggően a forgalmi értékek megállapításához. Ismertette
az eddigi számokat, amivel a Hivatal eddig dolgozott és kérte a testület döntését.
Ezután a képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot
hozta:
24/2019.(V.22.) sz. határozat
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete az adó- és értékbizonyítványok kiadásához a
forgalmi értékek megállapításával összefüggően az alábbi iránymutatást adja a Közös Hivatal
ügyintézőjének:
•
szántó: 1.200.000,- Ft/ha
•
legelő, gyep, rét: 800.000,- Ft/ha
•
szőlő: 800.000,- Ft/ha
•
erdő: 1.200.000,- Ft/ha
Fenti számok kizárólag tájékoztató jellegűek, az adott ügyben az ezzel megbízott ügyintézőnek
mérlegelési jogköre van.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester

X. Napirendi pont
Kumli József polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Közös Hivatal dolgozói
részére, Húsvét alkalmából 50.000 Ft összegű támogatást nyújtott a Pécsudvardi Közös
Önkormányzati Hivatalnak. Kérte a testület döntését.
A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta:
25/2019.(V.22.) sz. határozat
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Közös Hivatal
Dolgozóinak Húsvéti jutalmazása végett átutalt 50.000.- Ft-ot utólagosan jóváhagyja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester

XI. Napirendi pont
Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző: tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a DRV.
megküldte megrendelő levelét, melyben a 2019. évben szereplő felújítási munkálatok
szerepelnek, amik elő voltak irányozva: -Arany J. utca – Kossuth L. utca kereszteződésében út
alatti átvezetés vezeték csere 20 folyóméter 158.000,-Ft+ÁFA
-2db tolózár csere (Petőfi utca) 240.000,-Ft+ÁFA
Kumli József polgármester: jelezte, hogy a 3 évvel ezelőtt kért tűzcsap a mai napig nem került
bele a gördülő fejlesztési tervbe. A Kultúrházzal szembe kérték az elhelyezését, ez a mai napig
nincs felvéve. Erről abban az időben határozat is lett hozva. Kérte, hogy legyen jelezve a DRV
felé, hogy a tolózár cserét vegyék ki a felújítási tervekből (Szemelyben nincs Petőfi utca), illetve
ha műszakilag nem indokolt, a vezeték cserének se álljanak neki. Inkább azt csinálják meg,
amit már 3 éve kértek. A tűzcsap kérdést tegyék bele, és az legyen is megvalósítva.
Ezután a képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot
hozta:
26/2019.(V.22.) sz. határozat
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a DRV Zrt.
Gördülőfejlesztési tervben szereplő munkálatokat nem rendeli meg, helyette a Kultúrházzal
szemben tűzcsap elhelyezését kéri. Felkérik a polgármestert, hogy a DRV Zrt.vel egyeztessen.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester

XII. Napirendi pont
Kumli József polgármester: Felvetette az ötletet, hogy a LED világítás korszerűsítés árából
egy naperőművet csináljanak. Nem kérnének többet kedvezményes áramot, és rátermelnének.
Lízing cégen keresztül lehetne megvalósítani, az áram számlát továbbra is fizetnék vagy az
EON tájékoztatása alapján megvehetik a lámpatesteket vagy bérleti szerződést kötnek rá.
Ezután a képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot
hozta:
27/2019.(V.22.) sz. határozat
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felveszi a kapcsolatot az
EON-val a lámpatestek megvásárlása vagy bérleti szerződés megkötésének tárgyában. Felkéri
a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot az EON-val.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester

XIII.
Napirendi pont
Kumli József polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy az utóbbi időben több kérelem is
érkezett gázbekötés/árambekötés engedélyezése végett. Javasolta, hogy az engedélyek azzal a
feltétellel kerüljenek kiadásra, hogy a munka átlövéses technikával történik, vagy ahol
közműépítés miatt fel kell bontani az út burkolatot, 2 sávos útnál legalább fél pályás és 3-5
méter hosszban, ahol 1 sávos, ott a teljes szélességben és az ároktól jobbra-balra legalább 3-5
méter legyen kijavítva.
Kérte a testület jóváhagyását.
Ezután a képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot
hozta:
28/2019.(V.22.) sz. határozat
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szemelyi közterületeken
a közműmunkálatokat elsősorban átlövéses technikával engedélyezik, amennyiben útbontás
szükséges, úgy 2 sávos útnál legalább félpályás 3-5 méter hosszban, ahol 1 sávos, ott a teljes
szélességben és az ároktól jobbra-balra legalább 3-5 méter szélességben szükséges a
helyreállítást elvégezni.

XIV.
Napirendi pont
Kumli József polgármester: jelezte a képviselő-testületnek, hogy többször felviszik az útra a
sarat. Javaslata az lenne, hogy a mezőőr figyelje meg ki viszi fel a sarat az utakra és vegyen fel
jegyzőkönyvet. Először figyelmeztetés lesz kiküldve, másodszor akivel előfordul az az 50%
mértékéig legyen bírságolva.
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette, ebben a napirendi pontban nem született
határozat.

Miután egyéb hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte a részvételt és a
testületi ülést bezárta.

kmf.
Kumli József Ferenc
polgármester

Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

