
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült a Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2019.12.13. 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) Közös Hivatal dolgozóinak karácsonyi jutalmazása 

Ea: Kumli József Ferenc polgármester 

2) Belső ellenőrzési ütemterv 2020 

Ea: Kumli József Ferenc polgármester 

3) Bölcsőde pályázat 

Ea: Kumli József Ferenc polgármester 

4) Bizottsági tagok megválasztása 

Ea: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Napirend 

Kumli József Ferenc polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy az előző évekhez hasonlóan 

az idei évben is megajándékozzák a Közös Hivatal dolgozóit, a jutalom kiosztásának 

összköltsége 939.260.- Ft, amelyből az önkormányzat ráeső része 170.757.- Ft. Kérte a testület 

döntését. 

 

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

hozta: 

 

73/2019 (XII.13.) sz. határozat 

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megjutalmazza a Közös Hivatal 

dolgozóit, az önkormányzat ráeső részét, 170.757.- Ft-ot utal át a Pécsudvardi Közös 

Önkormányzati Hivatal részére. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Kumli József polgármester  

 

II. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy a Pécsi Többcélú 

Agglomerációs Társulás és Pécs MJV Önkormányzat közötti megállapodás alapján Pécs MJV 

Polgármesteri Hivatala látja el a Társulás tagjainak belső ellenőrzési feladatait. E feladat 

végrehajtása a helyi önkormányzatok képviselő-testületei által jóváhagyott éves munkaterv 

alapján valósul meg, melyet ez év December 31. napjáig szükséges elfogadni és megküldeni a 

Hivatal felé. Fentiek értelmében kérte a testület döntését a 2020. évi belső ellenőrzési 

munkaterv elfogadására. 

 

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

 

74/2019. (XII.13.) sz. határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi belső ütemtervet az 

alábbiakban határozza meg:  

1.) Az önkormányzati vagyon nyilvántartása, számbavétele 

2.) A költségvetés végrehajtása, a költségvetési előirányzatok módosítása, nyilvántartása 

 

A testület felkéri a jegyzőt, hogy az ütemtervet továbbítsa a PMJV Ellenőrzési Osztályának 

további szíves felhasználásra.  

 

Határidő. értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy a TOP-1.4.1-19-BA1-2019-

00007 azonosító számú, “Szemelyi mini bölcsőde fejlesztése” című pályázatuk pozitív elbírálás 

alá esett, így a következő évben elindulhat a pályázat kivitelezése. Javasolta, hogy adjanak 

felhatalmazást neki arra, hogy a pályázattal kapcsolatos árajánlatokat, beszerezze, a 

legmegfelelőbb árajánlatot kiválassza, szerződéseket megköthessen stb. Kérte a testület 

döntését erre vonatkozóan.  

 

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

 

75/2019. (XII.13.)  határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-1.4.1-19-BA1-

2019-00007 azonosító számú, “Szemelyi mini bölcsőde fejlesztése” című pályázat  

kivitelezésével/lebonyolításával kapcsolatosan teljeskörű felhatalmazást ad a polgármester 

részére (árajánlatok bekérése, értékelése, nyertes ajánlat kiválasztása, szerződések megkötése, 

nyilatkozatok megtétele, stb.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

IV. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester: javasolta a testületnek, hogy az SZMSZ szerint válasszák 

meg a Vagyonnyilatkozat-kezelő és Ügyrendi Bizottság tagjait. Javasolta Kovácsné Tormási 

Emesét elnöknek és Török Pétert tagnak. Kérte a testület döntését. 

 

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

 

76/2019. (XII.13.)  határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozat-kezelő és Ügyrendi 

Bizottság elnökének választja Kovácsné Tormási Emese képviselőt, tagnak pedig Török Péter 

képviselőt választja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

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 


