
JEGYZŐKÖNYV 

a Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2019.02.02. napján megtartott nyílt testületi üléséről 

 

Az ülés helye:                        Polgármesteri Hivatal Szemely 

Jelen vannak:   Kumli József Ferenc polgármester 

    Bosnyák Mihály alpolgármester 

    Láng Zoltán képviselő 

    Török Péter képviselő 

 

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.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetés tervezete 

Ea: Sági Valéria pénzügyi előadó 

2.) Általános iskolai körzethatárok felülvizsgálata 

Ea: Kumli József polgármester 

3.) Közvilágítás kérdése 

Ea: Kumli József polgármester 

4.) Szemely 0207 és 0210/20 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása 

Ea: Kumli József polgármester 

5.) Kultúrház melletti ingatlanok megvásárlása 

Ea: Kumli József polgármester 

6.) Pécsudvardi Közös Hivatal helyiségbérlet tartozás kérdése 

Ea: Kumli József polgármester 

7.) Külterületi utas pályázat 

Ea: Kumli József polgármester 

8.) Magyar Falu program 

Ea: Kumli József polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Napirendi pont 

A 2019. évi költségvetés tervezete 



Sági Valéria pénzügyi előadó: ismertette a 2019. évi költségvetéstervezetét és kérte annak 

rendeletben történő elfogadását.  

 

A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) megalkotta az alábbi rendeletét: 

 

Szemely Község Önkormányzat képviselő-testületének 

2/2019. (II.04.) sz. önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

 

 

II. Napirendi pont 

Kumli József polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal megküldte tájékoztatóját a kötelező felvételt biztosító 

általános iskolákról. Pécsudvard községnek továbbra is a Kozármislenyi Janikovszky Általános 

Iskola biztosít kötelező felvételt az általános iskolás diákok számára. Javasolta, hogy a 

tájékoztatót fogadják el. 

 

A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2019 (II.02.) sz. határozat 

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24.§ (1) 

bekezdése szerinti, a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala által összeállított, 

Szemely község közigazgatási területére vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolai 

körzethatár (Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola) tervezettel egyetért. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Napirendi pont 

Kumli József polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Watt-eta Kft.től bekért 

árajánlatot közvilágítás korszerűsítésére, több konstrukciót is megküldtek, illetve adott a 

lehetőség lízing szerződés keretén belül megvalósítani a korszerűsítést. 



Javasolta, hogy további 2 ajánlat kerüljön beszerzésre. 

 

A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2019 (II.02.) sz. határozat 

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy további 2 ajánlatot szerez be a 

közvilágítás korszerűsítéséhez. Fekéri a polgármestert, hogy az ajánlatokat beszerezze.  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József polgármester  

 

 

IV. Napirendi pont 

Kumli József polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy felkereste Őt a Pécsi 

Mezőgazdasági Zrt., hogy a külterületi utas pályázatban is szereplő Szemely 0207 és 0210/2 hrsz-

ú ingatlanokatel kívánják adni az önkormányzat részére 258.000.- Ft összegért. Javasolta, hogy 

vásárolják meg az ingatlanokat tekintettel arra is, hogy a pályázat keretén belül felújításra 

kerülnek. Kérte a testület döntését. 

 

A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta: 

 

4/2019 (II.02.) sz. határozat 

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvásárolja  a Szemely 0207 és 

0210/2 hrsz-ú ingatlanokat 258.000.- Ft-ért a Pécsi Mezőgazdasági Zrt-től.Felkéri a polgármestert 

az adásvételi szerződés megkötésére. 

  

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Napirendi pont 

Kumli József polgármester: javasolta a képviselő-testületnek, hogy a Kultúrház melletti 

ingatlanokat próbálják megvásárolni, ezzel egy egységes képet tudnának kialakítani. Javasolta, 

hogy vegyék fel a tulajdonosokkal a kapcsolatot. Kérte a testület döntését. 

 

A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta: 



 

5/2019 (II.02.) sz. határozat 

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felveszi a kapcsolatot a Szemelyi 

Kultúrház szomszédos ingatlanjaival vételi szándékkal kapcsolatosan. Felkéri a polgármestert, 

hogy az ingatlan tulajdonosokkal egyeztessen.  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József polgármester  

 

 

VI. Napirendi pont 

Kumli József polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Pécsudvardi Közös 

Önkormányzati Hivatal helyiségbérletével kapcsolatosan megállapodás született a Pécsudvardi 

Önkormányzattal. Önkormányzatuk 2018. június hónapig kifizeti a tartozását, a fennmaradó 6 

havi tartozását pedig elengedte a Pécsudvardi Önkormányzat. 2019 januárjától a Pécsudvardi 

Közös Önkormányzati Hivatal fizeti a bérleti díjat. Kérte a testület döntését. 

 

A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta: 

 

6/2019 (II.02.) sz. határozat 

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a megállapodást a 

Pécsudvardi Önkormányzattal és kifizeti a tartozását.  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József polgármester  

 

 

VII. Napirendi pont 

Kumli József polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a külterületi utas 

pályázathoz be kell szerezniük az árajánlatokat. 

A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta: 

 

7/2019 (II.02.) sz. határozat 

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy árajánlatokat szerez be a VP-7.2.1-

7.4.1.2-16 számú pályázathoz. Felkéri a polgármestert az árajánlatok beszerzésére. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József polgármester  

 

VIII. Napirendi pont 

Kumli József polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 2019. évben kiírásra 

került a Magyar Falu Program, melynek keretén belül több pályázati lehetőség érdekelheti a 

települést. A támogatások mind 100%-os intenzitásúak. Javasolta, hogy vegyék fel a kapcsolatot 

a pályázati menedzserrel.  

A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta: 

 

8/2019 (II.02.) sz. határozat 



Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu program keretében 

több programelemre is pályázni fog. Felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a 

pályázati menedzserrel. 

 

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 


