
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült a Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2019.11.14. napján tartott nyílt üléséről 

 

Az ülés helye:           Polgármesteri Hivatal Szemely 

 

Jelen vannak:   
   Kumli József Ferenc polgármester 

   Bosnyák Mihály alpolgármester 

   Kovácsné Tormási Emese képviselő 

   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 5 képviselő megjelent. 

Javaslatot tett az ülés napirendjére, 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 pályázat elbírálása 

Ea: Kumli József polgármester 

3) Polgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Ea: Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző 

4) Alpolgármester és a képviselői tiszteletdíjak megállapítása 

Ea: Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző 

5) Karácsonyi ünnepség és ajándékozás 

Ea: Kumli József polgármester 

6) Egyedülállóak Karácsonya 

Ea: Kovácsné Tormási Emese képviselő 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



I. Napirend 

Kumli József Ferenc polgármester: javasolta a képviselő-testületnek, hogy az 

előterjesztésnek megfelelően fogadják el a 1826720453 azonosítószámú támogatási kérelem 

(pályázat) eleleglehíváshoz kapcsolódó határozat javaslatot. Kérte a testület döntését. 

 

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

hozta: 

 

51/2019 (XI.14.) 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. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Kumli József polgármester  

 

II. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy a 2019. évre a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat “A” típusára, mely a felsőoktatási 

hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére került 

kiírásra 4 fő nyújtotta be pályázatát.  

‘A’ típusú pályázatot Balázs Klaudia, Farkas Ildikó Klaudia, Iloskics Mátyás és Fodor 

Szimonetta tanuló nyújtott be, mely pályázatokat ismertette. Kérte a testület döntését. 

 

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

 

52/2019. (XI.14.) sz. határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bursa Hungarica „A” típusú 

ösztöndíj pályázati rendszer keretében a 2019/2020 tanév II. félévében, valamint a 2020/2021 

tanév I. félévében (10 hónapon keresztül) 15.000,- Ft/hó támogatásban részesíti Balázs Klaudia, 

Farkas Ildikó Klaudia, Iloskics Mátyás és Fodor Szimonetta tanulót 

 

Határidő. értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 

 



III. Napirendi pont 

Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző: Elmondta, hogy a választást megelőző regisztrációs 

eljárás során Kumli József Ferenc polgármester jelöltként nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, 

hogy megválasztása esetén a polgármesteri tisztségét társadalmi megbízatásban kívánja ellátni.  

Fontos, hogy az illetmény összege tekintetében nincs a testületnek mérlegelési jogköre. A 

jogszabály a 0-500 fős település társadalmi megbízatású polgármestere részére 149.600,- Ft 

tiszteletdíjat állapít meg.  

Emellett a Mötv. 71.§-a értelmében a polgármester havonta költségtérítésre jogosult, mely az 

illetményének 15%-ban meghatározott összeg.  

 

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

 

53/2019. (XI.14.) határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

a polgármester részére 149.600,- Ft tiszteletdíjat, továbbá annak 15%-ának megfelelő 

költségátalányt (22.440.- Ft) állapít meg. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

IV. Napirendi pont 

Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző: elmondta, hogy a képviselő-testület határozza meg az 

alpolgármester tiszteletdíját, mely a polgármester illetményének 70-90%-a közötti összeg. A 

társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának egészéről vagy egy részéről a 

testülethez intézett írásos nyilatkozatában lemondhat. 

 

Bosnyák Mihály alpolgármester: nyilatkozatában elmondta, hogy nem kívánja a törvény 

szerinti tiszteletdíjat felvenni. Kéri, hogy 80.000,- Ft tiszteletdíja legyen, továbbá elmondta, 

hogy költségátalányt sem kíván igénybe venni.  

 

Kumli József polgármester: az alpolgármester nyilatkozatát követően tájékoztatta a testületet, 

hogy a képviselők tiszteletdíjának mértékét törvény aszerint szabályozza, hogy annak mértéke 

nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását. A képviselői 

tiszteletdíjak mértékét havi 49.600.- Ft összegben jelölte meg, kérte a testület jóváhagyását.  

 

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

rendeletet:   

 

Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2019. (XI.15.) számú önkormányzati rendelete 

A helyi képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről 

 

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

 

54/2019. (XI.14.) határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester részére bruttó 80.000,- Ft 

tiszteletdíjat állapít meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 



V. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester: elmondta, hogy 2019. december 21-én kerül 

megrendezésre a Karácsonyi Ünnepség, ahol megvendégelésre kerülnek a szemelyi lakosok. 

Javasolta a karácsonyi ajándékokkal kapcsolatban is döntsön a képviselő-testület. Javaslata, 

hogy a gyermekek részére 5.000,- Ft/fő összegű ajándék csomagot, az időskorúak részére pedig 

5.000,- Ft/fő összegű kifizetést teljesítsen az önkormányzat. Kérte a testület döntését erre 

vonatkozóan.  

 

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

 

55/2019. (XI.14.)  határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy minden 14 év alatti 

gyermek részére 5.000,- Ft összegű ajándékcsomagot állít össze. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

56/2019. (XI.14.)  határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy minden nyugdíjas részére 

5.000,- Ft összegű készpénzt oszt.  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

VI. Napirend 

Kovácsné Tormási Emese képviselő: tájékoztatta a testületet, hogy megkereste az 

önkormányzatot a szemelyi bolt tulajdonosa, azzal az ötlettel, hogy a településen élő 

egyedülálló embereket december 24-én közös ebéddel várná a Kultúrházban, így enyhítve 

magányukat. Javasolta, hogy az önkormányzat is vegyen részt a szervezésben, amennyiben 

szükséges anyagilag is támogassák a rendezvényt. Kérte a testület döntését. 

  

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

hozta: 

 

57/2019. (XI.14.) sz. határozat 
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy segítséget és anyagi támogatást 

nyújt a 2019 december 24-én, az egyedülállóaknak megrendezésre kerülő Karácsonyi ebédhez. 

Felkéri a képviselőasszonyt, hogy a program megszervezésében részt vegyen. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kovácsné Tormási Emese képviselő 

 

Miután egyéb hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte a részvételt és a 

testületi ülést bezárta.  

 

kmf. 

 

 

Kumli József Ferenc      Kisasszondiné Kavalecz Anita  

polgármester              jegyző 


