JEGYZŐKÖNYV
Készült a Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019.08.28. 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) Helyi Választási Bizottság megválasztása
Ea: Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző
2) Magyar Falu Program - útfelújítás
Ea: Kumli József polgármester
3) Magyar Falu Program - eszközbeszerzés
Ea: Kumli József polgármester
4) Magyar Falu Program – polgármesteri hivatal felújítása
Ea: Kumli József polgármester
5) Beiskolázási támogatás
Ea: Kumli József polgármester
6) Traktor üveg csere
Ea: Kumli József polgármester
7) Közvilágítás korszerűsítés kérdése
Ea: Kumli József polgármester
8) Kultúzház- műszaki ellenőr kiválasztása
Ea: Kumli József polgármester
9) Kultúrház – közbeszerzés
Ea: Kumli József polgármester
10) Vízhálózat bővítésének megtervezése
Ea: Kumli József polgármester

I.
Napirend
Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy a választási eljárásról
szóló törvény 23.§- a szerint a helyi választási bizottság három – az egy szavazókörrel
rendelkező településen öt – tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését
követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; személyükre
a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.
Tagoknak: Trapp Ernőné, Bertalan Szilvia, Horváth Edit, Mátyás Adrienn ,Tarjányi Tímea
szemelyi lakost javasolta Póttagoknak: Mátyás Gyuláné, Sárosácz Mirjana szemelyi lakost
javasolta.
Ezután a képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot
hozta:
31/2019. (VIII.28.) sz. határozat
A Szemelyi Önkormányzat képviselő-testülete, úgy határozott, hogy a Helyi Választási
bizottság tagjának: Trapp Ernőné, Bertalan Szilvia, Horváth Edit, Mátyás Adrienn, Tarjányi
Tímea szemelyi lakost választja. Póttagnak Mátyás Gyuláné, Sárosácz Mirjana szemelyi lakost
választja.
Határidő. azonnal
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester

II.
Napirend
Kumli József Ferenc polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy a Magyar Falu Program
keretében kiírásra került „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című pályázat, melynek
keretén belül a következőkre lehet pályázni:
• Kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása, szilárd burkolattal1 történő
ellátása, portalanítás, valamint földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal történő leszórása, földút
szilárd burkolattal való ellátása.
• Új kerékpárút építése, meglévő kerékpárutak felújítása;
• Hídfelújítás, korszerűsítés
Javasolta, hogy vegyenek részt a pályázaton. A pályázat 100%-os intenzitású. Kérte a testület
döntését.
Ezután a képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot
hozta:
32/2019. (VIII.28.) sz. határozat
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja pályázatát az
MFP-ÖTU/2019 kódszámú, a Magyar Falu Program keretében „ Önkormányzati tulajdonú utak
felújítása” című programhoz. Felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a pályázati
menedzserrel és a szükséges dokumentumokat, árajánlatokat szerezze be.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester

III.
Napirend
Kumli József Ferenc polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy a Magyar Falu Program
keretében kiírásra került „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” című
pályázat, melynek keretén belül a következőkre lehet pályázni:
Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő belterületi utak,
közterületek kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását biztosító:
a.) Erőgépek, munkagépek1 (pl. traktor, kompakt rakodó);
b.) Ágaprító gépek beszerzése;
c.) Kisebb gépek, eszközök (pl. fűnyíró, sövényvágó, magassági ágvágó, fűkasza, láncfűrész,
fúró, áramfejlesztő, traktorra homlokrakodó, sarokcsiszoló, hegesztőgép, fúró, kompresszor),
és azok rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen tartozékaik.
Javasolta, hogy vegyenek részt a pályázaton. A pályázat 100%-os intenzitású. Kérte a testület
döntését.
Ezután a képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot
hozta:
33/2019. (VIII.28.) sz. határozat
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja pályázatát az
MFP-KKE/2019 kódszámú, a Magyar Falu Program keretében „ Eszközfejlesztés belterületi
közterület karbantartására” című programhoz. Felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a
kapcsolatot a pályázati menedzserrel és a szükséges dokumentumokat, árajánlatokat szerezze
be.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester
IV.
Napirend
Kumli József Ferenc polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy a Magyar Falu Program
keretében kiírásra került „Polgármesteri hivatal felújítása” című pályázat, melynek keretén
belül a következőkre lehet pályázni:
Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, önálló polgármesteri hivatal, vagy közös
önkormányzati hivatal funkciót betöltő épület,
- külső és belső felújítása;
- átépítése, bővítése;
- korszerűsítése (pl. fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási
rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése);
- a polgármesteri hivatalhoz tartozó parkoló kialakítása, felújítása;
- kizárólag az épület előtti járda építése és/vagy térkövezése;
- akadálymentesítés. Javasolta, hogy vegyenek részt a pályázaton. A pályázat 100%-os
intenzitású. Kérte a testület döntését.
Ezután a képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot
hozta:
34/2019. (VIII.28.) sz. határozat
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja pályázatát az
MFP-HPH/2019 kódszámú, a Magyar Falu Program keretében „ Polgármesteri hivatal
felújítása” című programhoz. Felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a pályázati
menedzserrel és a szükséges dokumentumokat, árajánlatokat szerezze be.
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:
35/2019. (VIII.28.) 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
Kumli József Ferenc polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy betört a traktor
ablak üvege, így nem lehet használni, ezért sürgősen cserére szorul.
A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta:
36/2019. (VIII.28.) sz. határozat
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a traktorban lévű üveget
kicseréli. Felhatalmazza a polgármestert az üveg beszerzésére és beszereltetésére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester
VII. Napirend
Kumli József Ferenc polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a jelenlegi
közvilágítási rendszer már elavult, több helyen rosszak a látási vizsonyok, ezért javasolta, hogy
szerezzenek be árajánlatot a közvilágítás korszerűsítésre .
A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta:
37/2019. (VIII.28.) sz. határozat
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Szemely településen a
közvilágítás korszerűsítésére árajánlatokat szerez be. Felkéri a polgármestert az árajánlatok
beszerzésére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester

VIII. Napirend
Kumli József Ferenc polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Szemelyi
Kultúrház felújításhoz kiválasztásra került a műszaki ellenőr.
A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta:
38/2019. (VIII.28.) sz. határozat
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szemely Kultúrház
műszaki ellenőre Krausz Tibor.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester
IX.
Napirend
Kumli József Ferenc polgármester: kérte a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésnek
megfelelően határozzanak a Kultúrház felújításhoz kapcsolódó közbeszerzésről.
A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta:
39/2019 (VIII.28.) sz. határozat
Szemelyi
Önkormányzat
Képviselő-testülete,
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított
jogkörében eljárva a Szemelyi „Kultúrház felújítása” című pályázat támogatói
döntésének ismeretében megállapítja, hogy:
1. A NEMZ-E-18-005 és 21998-2/2018/NEFO azonosító számú
támogatói okiratokban foglalt célt megvalósítja.
2. Az
építési
beruházás
megvalósításához
kapcsolódóan
közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség, 5 kivitelező
vállalkozó meghívásával, a Szemelyi Önkormányzat Képviselőtestülete 2019.08.28-i ülésén elfogadásra került az 5 vállalkozás.
Ezek a következők:
1. Név: SZEDIBAU ÉPÍTŐIPARI Kft.
Székhely:7751 Szederkény, Ifjúság u. 36.
Adószám:23595521-202
Kapcsolattartó:Baksa Zsolt László
Kapcsolattartó e-mail címe: szedibau@gmail.com
2. Név: DI-PE-TA Kft.
Székhely: 7661 Kátoly, Szabadság utca 21.
Adószám: 13429043-2-02
Kapcsolattartó: Divják Tamás
Kapcsolattartó e-mail címe: divatrans@freemail.hu
3. Név: PLATÁN Kft.
Székhely: 7624 Pécs, Hungária út 14. C. ép. I. em. 17.
Adószám: 26115740-2-02
Kapcsolattartó: Bedőcs Gábor
Kapcsolattartó e-mail címe: platanbt1@gmail.com

4. Név: Szabadi és Társa Kft.
Székhely: 7623 Pécs, Megyeri út 59
Adószám: 11368368-2-02
Kapcsolattartó: Szabadi Béla
Kapcsolattartó e-mail címe: szabadik@t-online.hu
5. Név: DUNABER Kft.
Székhely: 7623 Pécs, Petőfi utca 53. fszt. 2.
Adószám: 25820984-2-02
Kapcsolattartó: Kiss Anett
Kapcsolattartó e-mail címe: dunaberkft@gmail.com
3. A közbeszerzési eljárás tekintetében egy 3 tagú bíráló bizottság
megalapítására van szükség, a bizottság javasolt tagjai:
- Bender Nóra közbeszerzési szakértő
- Bertáné Böde Alíz pénzügyi szakértő
- Kisasszondiné Kavalecz Anita jogi szakértő
- Krausz Tibor közbeszerzés tárgya szerinti műszaki szakértő
4. A határozathoz csatolt közbeszerzési eljárási dokumentumokat
elfogadják.
5. A közbeszerzési eljárást Bender Nóra egyéni vállalkozó bonyolítja
le. Közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Név: Bender Nóra
Lajstromszám: 00999
Cím: 7761 Kozármisleny, Rózsa u. 32/2.
E-mail: bendernora84@gmail.com
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat
végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Kumli József polgármester
Határidő: azonnal

X.
Napirend
Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző: ismertette a DRV Zrt megkeresését az előterjesztésnek
megfelelően a 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban és kérte a testület
döntését.
40/2019 (VIII.28.) 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 2020-2034. időszakra
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet az alábbi módosításokkal el fogadja:
2020 évben: Szemely Főút mentén a belterületi ingatlanokat érintő hálózat bővítés
megtervezése
Ennek megfelelően a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2020. évre vonatkozó
munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Kumli József polgármester
A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta:
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

