
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült a Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2021.07.22. napján tartott nyílt testületi üléséről 

 

Az ülés helye:           Polgármesteri Hivatal Szemely 

 

Jelen vannak:   

   Kumli József Ferenc polgármester 

   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 3 képviselő megjelent. 

Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a képviselő-testület egyhangúlag az alábbiak 

szerint határozott meg. 

 

NAPIREND 

 

1) Veszélyhelyzet alatt hozott határozatok/rendeletek elfogadása 

 Előadó: Kumli József Ferenc polgármester 

2) Szociális tűzifa pályázat beadása 

 Előadó: Kumli József Ferenc polgármester 

3) Kamera rendszer telepítése 

 Előadó: Kumli József Ferenc polgármester 

4) Zártkerti pályázat benyújtása 

 Előadó: Kumli József Ferenc polgármester 

5) Csapadékvíz pályázat vállalkozó és műszaki ellenőr kiválasztása 

 Előadó: Kumli József Ferenc polgármester 

6) Piac pályázat közbeszerzési intézkedési terv és szabályzat elfogadása,forrás 

biztosítása 

 Előadó: Kumli József Ferenc polgármester 

7) Polgármesteri jutalom 

 Előadó: Kumli József Ferenc polgármester 

8) Testvértelepülési megállapodás megkötése semeljci településsel 

 Előadó: Kumli József Ferenc polgármester 

9) Testvértelepülési pályázat benyújtása 

 Előadó: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester:  tájékoztatta a testületet a veszélyhelyzet alatt hozott 

polgármesteri határozatokról/rendeletekről. Kérte a testület, hogy a döntések felülvizsgálata 

után, azok elfogadásáról döntsön. 

 Kérte a testület döntését. 

  

A képviselő-testület tárgyalt és (3 igen 0 nem) szavazati aránnyal az alábbi határozatokat 

hozta: 

 

A) 

34/2021. (VII.22.) számú határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszélyhelyzet ideje alatt hozott 

polgármesteri határozatokat felülvizsgálta, az abban foglaltakkal egyet ért. A határozatokat 

hatályban tartja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős:   Kumli József Ferenc polgármester 

 

B) 

35/2021. (VII.22.) számú határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszélyhelyzet ideje alatt hozott 

polgármesteri rendeleteket felülvizsgálta, az abban foglaltakkal egyet ért. A 

rendeleteket hatályban tartja.  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős:   Kumli József Ferenc polgármester 

 

II. 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 30 m3 fára jogosult, melynek vállalt önereje 38.100.- 

Ft. Kérte a testület döntését a pályázat benyújtásával kapcsolatban. 

  

A képviselő-testület tárgyalt és (3 igen 0 nem) szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 

36/2021. (VII.22.) számú határozat 

A 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 38.100.- Ft azaz 

harmincnyolcezeregyszáz 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: 2021. augusztus 31. 

Felelős:   Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

 



III. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy több helyre is illegális 

hulladékot helyeznek le, illetve a település biztonságosabbá tétele érdekében szükség lenne 

kamera rendszer kiépítésére. Kérte a testület döntését.  

  

A képviselő-testület tárgyalt és (3 igen 0 nem) szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 

37/2021. (VII.22.) számú határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kamera rendszert épít ki 

a településen az illegális hulladék elhelyezésének megszüntetésének érdekében illetve a 

település biztonságosabbá tétele érdekében. Erre a célra 500.000.- Ft összeget különít el a 

költségvetéséből.  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős:   Kumli József Ferenc polgármester 

 

IV. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy az Agrárminisztérium 

kiírta a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális 

hátterét biztosító fejlesztések támogatására című pályázatát. Az önkormányzat 20 millió 

forintra pályázna földút felújítására és vadkerítés építésére. A fejlesztés a Szemely 252 hrsz, 

Szemely 265 hrsz, Szemely773 hrsz, Szemely 027/6 hrsz, Szemely 033 hrsz-okat érinti. 

Kérte a testület döntését. 
 

A képviselő-testület tárgyalt és (3 igen 0 nem) szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 

38/2021. (VII.22.) számú határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja pályázatát az 

Agrárminisztérium kiírta a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását 

segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására, melynek keretében 

zártkerti utak kerülnek felújításra illetve vadháló kerül telepítésre. A fejlesztés a Szemely 252 

hrsz, Szemely 265 hrsz, Szemely773 hrsz, Szemely 027/6 hrsz, Szemely 033 hrsz-okat érinti. 

A pályázott összeg 20 165 691.- Ft. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős:   Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a TOP-2.1.3-16-BA1-

2019-00028 azonosítószámú, „Szemelyi vízelvezető- hálózat fejlesztése” című projekthez 

szükséges kiválasztani a kivitelezőt és a műszaki ellenőrt. Javasolta, hogy a 

projektmenedzserrel egyeztetve szerezzenek be 3 árajánlatot a munka kivitelezésére és a 

műszaki feladatok ellátására. Kérte a testület döntését. 
 

A képviselő-testület tárgyalt és (3 igen 0 nem) szavazati aránnyal az alábbi határozatokat 

hozta: 

 

A) 

39/2021. (VII.22.) számú határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-2.1.3-16-BA1-

2019-00028 azonosítószámú, „Szemelyi vízelvezető- hálózat fejlesztése” című projekthez 

kiválasztva a kivitelezőt, melyhez beszerzi az árajánlatokat. Felkéri a polgármestert az 

árajánlatok beszerzésére és a legolcsóbb ajánlatot adó kivitelező kiválasztására és a 

vállalkozói szerződés megkötésére. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős:   Kumli József Ferenc polgármester 

 

B) 

40/2021. (VII.22.) számú határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-2.1.3-16-BA1-

2019-00028 azonosítószámú, „Szemelyi vízelvezető- hálózat fejlesztése” című projekthez 

kiválasztva a műszaki ellenőrt, melyhez beszerzi az árajánlatokat. Felkéri a polgármestert az 

árajánlatok beszerzésére és a legolcsóbb ajánlatot adó műszaki ellenőr kiválasztására és a 

vállalkozói szerződés megkötésére. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős:   Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a „HELYI 

TERMÉKÉRTÉKESÍTÉST SZOLGÁLÓ PIACOK INFRASTRUKTURÁLIS- ÉS ESZKÖZ 

FEJLESZTÉSE elnevezésű, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú pályázat elbírálása folyamatban van, 

azonban a pályázat szorosan kötődik a Kultúrház felújításhoz, ezért szükséges a közbeszerzési 

eljárást lefolytatni és a csatolt előterjesztés szerint közbeszerzési intézkedési tervet és eseti 

közbeszerzési szabályzatot elfogadni. Továbbá dönteni arról, hogy a „Szemelyi Fedett-nyitott 

helyi termelői piac és mobil elárusító helyek kialakítása” I. ütemben (Beszerzés nettó becsült 

értéke: 24.000.000.- Ft) meghatározott feladatokat mindenképpen megvalósítja és a 

költségeket saját forrás terhére biztosítja. Kérte a testület döntését. 

 
 

A képviselő-testület tárgyalt és (3 igen 0 nem) szavazati aránnyal az alábbi határozatokat 

hozta: 

 

A) 

41/2021. (VII.22.) számú határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „HELYI 

TERMÉKÉRTÉKESÍTÉST SZOLGÁLÓ PIACOK INFRASTRUKTURÁLIS- ÉS ESZKÖZ 

FEJLESZTÉSE elnevezésű, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan a Szemelyi 

Önkormányzat intézkedési tervét elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős:   Kumli József Ferenc polgármester 

 

B) 

42/2021. (VII.22.) számú határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „HELYI 

TERMÉKÉRTÉKESÍTÉST SZOLGÁLÓ PIACOK INFRASTRUKTURÁLIS- ÉS ESZKÖZ 

FEJLESZTÉSE elnevezésű, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan a Szemelyi 

Önkormányzat eseti közbeszerzési tervét elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős:   Kumli József Ferenc polgármester 

 

C) 

43/2021. (VII.22.) számú határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „HELYI 

TERMÉKÉRTÉKESÍTÉST SZOLGÁLÓ PIACOK INFRASTRUKTURÁLIS- ÉS ESZKÖZ 

FEJLESZTÉSE elnevezésű, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan az I. 

ütemhez kapcsolódó parkoló kialakításához nettó 23.622.887.- Ft+ÁFA összegben saját 

forrása terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős:   Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

 



VII. Napirendi pont 

Török Péter képviselő: Tájékoztatta a testületet, hogy a képviselő-testület egy évben 

legfeljebb 6 havi jutalmat adhat a polgármesternek munkájának elismerése végett. Elmondta, 

hogy az idei évben is több pályázatot sikerre vitt a polgármester úr, ennek köszönhetően 

tovább fejlődhet a település. Javasolta, hogy részére 6 havi jutalmat állapítson meg a tesület. 

Kérte a testület döntését. 

 

A képviselő-testület tárgyalt és (3 igen 0 nem) szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 

44/2021. (VII.22.) számú határozat 

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

polgármester részére 6 havi jutalmat állapít meg. 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a kifizetésről november hónapig gondoskodjon. 
 

 

Határidő: 2021. november 30. 

Felelős:   Kumli József Ferenc polgármester, Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző 

 

 

VIII. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. testvértelepülési pályázatot írt ki a határontúli kapcsolatok ápolása érdekében. 

Javasolta, hogy a formálisan létező testvértelepülési kapcsolatot hitelesítség a Horvátországi 

Semeljci településsel és nyútsák be a pályázatot. Kérte a testület döntését. 

 

A képviselő-testület tárgyalt és (3 igen 0 nem) szavazati aránnyal az alábbi határozatokat 

hozta: 

 

A) 

45/2021. (VII.22.) sz. határozat:   

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy testvér-települési megállapodást 

köt a Horvátországban lévő Semeljci településsel. A megállapodás célja, a magyar és horvát 

kapcsolatok erősítése, a határon túli magyarokkal való kapcsolattartás, nemzeti identitástudat 

ápolása, a tapasztalat cseréje, legjobb gyakorlatok átadása. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a testvér-települési megállapodás 

aláírására. 

 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester  

Határidő: értelemszerű 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B) 

46/2021. (VII.22.) sz. határozat:   

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja pályázatát a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt Testvér-települési programok és együttműködések című 

pályázatra, a Semeljci településsel a testvér-települési kapcsolat megújítása, határon túli 

magyar kapcsolatok ápolása című pályázatát. A pályázat összértéke 2.000.000.- Ft. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester  

 

 

 

 

Miután a napirenddel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el, a polgármester 

megköszönte a részvételt és a testületi ülést bezárta.  

 

 

 

kmf. 

 

 

Kumli József Ferenc sk     Kisasszondiné Kavalecz Anita sk.  

polgármester              jegyző 


