JEGYZŐKÖNYV
Készült a Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020.09.15. napján tartott rendkívüli 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.) Vis maior pályázat benyújtása
Ea: Kumli József Ferenc polgármester
2.) Bursa Hungarica csatlakozás
Ea: Kumli József Ferenc polgármester

I. Napirendi pont
Kumli József Ferenc polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Szemely, József Attila
u. 25. szám előtt pince beszakadás történt, mely esemény vis maiornak számít, így javasolta,
hogy nyújtsák be a pályázatot.
Kérte a testület döntését.
Ezután a képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot
hozta:
47/2020. (IX.15.) sz. határozat
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vis maior támogatás
címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Szemely, József A.u.25. előtti pince-beszakadás
helye Szemely: 75 hrsz
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
2020. év
Saját forrás (biztosítási összeg
534.924,- Ft
nélkül)
Biztosító kártérítése
0,- Ft
Egyéb forrás
0,- Ft
Vis maior támogatási igény
4.814.316,- Ft
Források összesen
5.349.240,-Ft

%
10

90
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 5.349.240,- Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész
aláhúzandó) biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.


A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik /
nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)
Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma



Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész
aláhúzandó.



Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.



Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni /
nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).



A testület a saját forrás összegét jelen Határozatában biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő. azonnal
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester

II. Napirendi pont
Kumli József Ferenc polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy az Emberi Erőforrások
Minisztériuma az idei évben is kiírta a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni
kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatására a Bursa Hungarica Ösztöndíj
Pályázatot. A helyi önkormányzatoknak 2020.10.01. napjáig szükséges a pályázathoz való
csatlakozásról dönteniük, ezért kérte a testületet a csatlakozás megvitatására. Kérte a testület
döntését.
A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta:
48/2020. (IX.15.) sz. határozat
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók
számára, összhangban
 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény
 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény
 az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk),
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény
 vonatkozó rendelkezéseivel.
Határidő. 2020.október 01.
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
polgármester

Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

