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Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző 

 

     

     

Kumli József Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 

képviselő-testület 5 tagjából 5 fő képviselő megjelent, a testület határozatképes. Javaslatot tett az 

ülés napirendi pontjára, melyet a képviselő-testület egyhangúlag az alábbiak szerint határozott 

meg:   

NAPIREND 

       

 

1) Fogorvosi körzetet érintő változások 

Ea: Kumli József polgármester 

2) Szociális tűzifa helyi szabályai 

Ea: Kumli József polgármester 

3) Vis maior pályázat – árajánlatok értékelése 

Ea: Kumli József polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Napirend 

Kumli József polgármester: Ismertette a képviselő-testület tagjaival a Kozármislenyi 

Önkormányzattól érkezett levelet és határozat javaslatokat. Elmondta, hogy egyeztetettek a 

kozármislenyi jegyzővel is és a fogorvosi alapellátás hosszútávú biztosítása érdekében szükséges 

a körzetek átszervezése. A fogászati alapellátásra a továbbiakban Pécsett lesz lehetőség, közel az 

állomáshoz található rendelőben. Kérte a testület döntését.  

 

Ezután a képviselő-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot 

hozta: 

 

A) 

55/2018. (XI.06.) sz. határozat 

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja Pécsudvard Község teljes 

közigazgatási területére vonatkozóan a kozármislenyi I. számú vegyes fogorvosi körzetből való 

kiválását 2018. december 1. nappal. 

 

Határidő. azonnal 

Felelős: Kumli József polgármester 

   Kisasszondi Kavalecz Anita jegyző 

 

B) 

56/2018. (XI.06.) sz. határozat 

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja Pécsudvard Község teljes 

közigazgatási területére vonatkozóan a kozármislenyi II. számú vegyes fogorvosi körzethez való 

csatlakozását és felhatalmazza a polgármestert a fogorvosi ellátás folyamatos biztosításához 

szükséges Feladatellátási szerződés aláírására. 

 

Határidő. 2018.november 30. 

Felelős: Kumli József polgármester 

   Kisasszondi Kavalecz Anita jegyző 

 

II. Napirend 

Kumli József polgármester: javasolta, hogy a benyújtott szociális célú tűzifa igénylésének 

feltételeit határozza meg a testület, emlékeztetőül ismertette az előző évi feltételeket.   

 

A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szemely Község képviselő testületének 6/2018 (XI.15.) önkormányzati rendelete 

a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről 

 

 

 

 



 

 

III. Napirendi pont  

Kumli József polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy a 2017. évi vis maior pályázathoz 

beszerzésre került 3 db árajánlat, melyek közül a legkedvezőbb ajánlatot a Pécsi Bagela Kft. adta. 

Javasolta, hogy fogadják el az ajánlatot. 

 

A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta:  

 

57/2018. (XI.06.) sz. határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Pécsi Bagela Kft 

árajánlatát. Felkérik a polgármestert a munkálatok megrendelésére és a szerződés megkötésére.  

 

Határidő. értelemszerű 

Felelős: Kumli József polgármester 

 

 

 

Tekintettel arra, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a polgármester megköszönte a 

részvételt és a testületi ülést bezárta.  

 

 

kmf 

 

 

Kumli József Ferenc      Kisasszondiné  Kavalecz Anita 

 polgármester                                       jegyző 


