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

képviselő-testület 5 tagjából 4 fő képviselő megjelent, a testület határozatképes. Javaslatot tett az 

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

meg:   

NAPIREND 

       

 

1) 1826720453 azonosítószámú támogatási kérelem (pályázat) önerő rendelkezésre 

állása 

Ea: Kumli József polgármester 

2) Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 

Ea: Kumli József polgármester 

3) Kultúrház tervezése 

Ea: Kumli József polgármester 

4) Közművelődési pályázat 

Ea: Kumli József polgármester 

5) Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 

Ea: Kumli József polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Napirend 



Kumli József polgármester: javasolta, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot 

fogadják el. Kérte a testület döntését erre vonatkozóan. 

 

Ezután a képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot 

hozta: 

 

73/2018. (XII.05.) sz. határozat 

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva a „Mechanikailag stabilizált alappal 

rendelkező utak kialakítása konzorciumban; valamint erőgép és munkagépek beszerzése a birjáni, 

lothárdi, magyarsarlósi, szemelyi külterületi utak karbantartásához” című pályázat támogatói 

döntésének ismeretében a projekt költségvetését elfogadja, az önerőt a projekt megvalósításához 

biztosítja és a költségvetésben elkülöníti. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előleg igényléshez az önerő 

rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot elkészítse, az előleg igénylési folyamatot elindítsa, a 

határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

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 


