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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült a Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019.10.21. napján tartott a l a k u l ó üléséről. 

 

Az ülés helye:       Polgármesteri Hivatal     Szemely 

 

Jelen vannak: Kumli József Ferenc   polgármester 

   Bosnyák Mihály  képviselő 

Kovácsné Tormási Emese  képviselő 

Láng Zoltán    képviselő 

Török Péter   képviselő 

               

                              Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző 

                             Sági Valéria   pénzügyi ea.   

                

Kumli József Ferenc polgármester : Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy  a 

testületi ülés  határozatképes, mivel a képviselő-testület megválasztott 5 tagjából  5 fő  az 

ülésen megjelent. 

 

Ismertette a meghívóban szereplő napirendet. Elmondta, hogy a napirendi javaslatról a 

polgármester és a képviselők eskütételét követően kell szavazni, mivel a testület akkortól 

tekinthető megalakultnak. 

 

 

N A P I R E N D I  J A V A S L A T 
 

 

1.) Tájékoztatás a választás eredményéről, a képviselők és a polgármester eskütétele 

Ea: Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző 

2.) Alpolgármester megválasztása és eskütétele 

Ea: Kumli József Ferenc polgármester 

3.) Szociális tűzifa helyi szabályai 

Ea: Kumli József Ferenc polgármester 

4.) Tájékoztatás 

Ea: Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző 
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I. Napirendi pont: 

 

Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző: Köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta, hogy a 

2019.10.13-án megtartott önkormányzati időközi választás rendben zajlott, a választópolgárok 

többsége élt szavazati jogával. Ismertette a választás számszerű eredményét:  

 

Polgármester-jelölt:   

    Kumli József Ferenc  131    

    

 

Képviselő-jelöltek:   Török Péter    123 

    Bosnyák Mihály   118 

    Kovácsné Tormási Emese  113 

    Láng Zoltán    117 

 

 

Felkérte a megválasztott képviselőket, hogy a felolvasásra kerülő eskü szövegét mondják el. 

 

Az ünnepélyes eskütétel megtörtént. 

 

Ezek után felkérte a polgármestert, hogy a képviselő-testület előtt tegye le az esküt. 

 

A polgármester eskütétele megtörtént. 

 

Kumli József Ferenc polgármester: Felkérem a képviselő-testületet, hogy a korábban 

ismertetett napirendről szavazzon. 

 

A képviselő-testület a korábban ismertetett napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

II.  Napirendi pont 
 

Kumli József Ferenc polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az 

alpolgármester választását a Mötv. 74.§ (1) bekezdése írja elő. Az alpolgármester személyére 

a polgármester tesz javaslatot. Bosnyák Mihály képviselőt javasolta az alpolgármesteri 

tisztségre.   

 

Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző: Elmondta, hogy az alpolgármester választása titkos 

szavazással történik, melynek lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni. 

Szavazni az elhangzott jelöltre lehet  igen – nem – tartózkodom  felirat kerülhet a kiosztott 

papírra, melyet zárt dobozba kell elhelyezni.  A bizottság külön jegyzőkönyvet vesz fel a 

szavazás lebonyolításáról.  

A szavazás megkezdése előtt kérem az alpolgármester jelöltet, hogy nyilatkozzon 

beleegyezik-e, hogy a választásra nyílt ülés keretében kerüljön sor. 

Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy amennyiben az érintett nem járul hozzá a nyílt 

ülésen történő tárgyaláshoz, a képviselő-testületnek zárt ülést kell elrendelnie. 

 

Bosnyák Mihály képviselő: Elfogadom a jelölésemet és hozzájárulok a nyílt ülésen történő 

tárgyaláshoz. 
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Kumli József Ferenc polgármester: Az alpolgármester választást lebonyolító 

szavazatszámláló bizottság tagjainak javaslom: Török Péter és Láng Zoltán képviselőket. 

 

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

 

49/2019. (X.21.) határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

az alpolgármester választás eredményének megállapítására eseti szavazatszámláló bizottságot 

hoz létre, melynek elnöke: Török Péter, tagja: Láng Zoltán.  
  

Határidő: azonnal 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

Ezt követően sor került a titkos szavazásra. 

 

Török Péter képviselő: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az urnában 5 érvényes 

szavazat volt: 4 igen 0 nem 1 tartózkodás szavazat érkezett, tehát a jelölt megszerezte az 

alpolgármesteri tisztség elnyeréséhez szükséges minősített többségű szavazatot. 

 

50/2019. (X.21.) határozat 

A Szemelyi Önkormányzat képviselő-testülete Bosnyák Mihályt választotta 

alpolgármesternek. Az alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban végzi.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

Az alpolgármester eskütétele megtörtént. 

 

III. Napirendi pont 
 

Kumli József Ferenc 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 7/2019 (X.22.) önkormányzati rendelete 

a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről 
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IV. Napirendi pont 

Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző: tájékoztatta a testületet, hogy a soron következő 

ülésen szükséges dönteni a polgármester, alpolgármester illetményéről/tiszteletdíjáról, illetve 

a képviselők tiszteletdíjáról. Az SZMSZ-ét pedig felül kell vizsgálnia az önkormányzatnak. 

Ezen kívül a polgármester szakmai programját is szükséges ismertetni, mely magába 

foglalhatja az önkormányzat gazdasági programját is.  

Továbbá tájékoztatta a testületet a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségükről, az 

összeférhetetlenség szabályairól, a KOMA adatbázisban történő jelentkezésről és 

elmulasztásának következményéről, a képviselő képzés kötelezettségéről. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette, e napirendi pontban nem született 

határozat.  

 

 

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el a 

polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 

 

 

 

          Kumli József Ferenc                                                        Kisasszondiné Kavalecz Anita 

            Polgármester                                                                                         Jegyző 


