
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült a Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2020.02.08. 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 

   Bertáné Böde Alíz pénzügyi előadó 

   Sági Valéria pénzügyi előadó 

  

     

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 Ferenc polgármester 

2.) Falugondnoki beszámoló 2019. év 

Ea: Mátyás Gyuláné falugondnok 

3.) Az önkormányzat és a Közös Hivatal 2020. évi költségvetés tervezete, 2020. évi 

illetménykiegészítés és illetményalap megemelése 

Ea: Bertáné Böde Alíz pénzügyi előadó, Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző 

4.) Általános iskolai körzethatárok felülvizsgálata 

Ea: Kumli József Ferenc polgármester 

5.) Közművelődési szakember kérdése 

Ea: Kumli József Ferenc polgármester 

6.) Kultúrház építéséhez hitel felvétel lehetősége 

Ea: Kumli József Ferenc polgármester 

7.) Mini Bölcsőde pályázathoz telekvásárlás 

Ea: Kumli József Ferenc polgármester 

8.) Mini Bölcsőde pályázathoz álláshirdetés feladása 

Ea: Kumli József Ferenc polgármester 

9.) SZMSZ, szabályzatok felülvizsgálata 

Ea: Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző 

 



I. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester: Javasolta, hogy az előterjesztésnek megfelelően 

hozzanak döntést. 

 

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

hozta: 

 

2/2020 (II.08.) 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 Ferenc polgármester  

 

 

II. Napirendi pont 

Mátyás Gyuláné falugondnok: ismertette a 2019. évi szakmai beszámolóját és kérte a testület 

döntését erre vonatkozóan.  

 

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

hozta: 

 

3/2020 (II.08.) sz. határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátyás Gyuláné falugondnok 2019. évről szóló 

szakmai beszámolóját elfogadja.  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Napirendi pont 

A 2020. évi költségvetés tervezete 

Bertáné Böde Alíz pénzügyi előadó: ismertette a 2020. évi költségvetés tervezetét és kérte 

annak rendeletben történő elfogadását.  

 

Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Közös 

Hivatal dolgozóinak 2020. évi illetményalapja a költségvetési törvény alapján 38.650.- Ft-ra 

módosult január 1-vel, mivel a testületnek a rendeletében joga van az illetményalap emelt 

összegben való megállapítására, így javasolta, hogy az idei évben is 50.000.- Ft összegben 

állapítsa meg a testület. Továbbá elmondta, hogy ez az emelés a cafeteria keretet is érinti, így a 

keretösszeg évi 250.000 Ft összegre növekedne. Elmondta, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan 

kéri, hogy a közös hivatal középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkező tisztviselői 20%-

os illetménykiegészítésben részesüljenek. Továbbá elmondta, hogy az önkormányzat évi 3 

alkalommal – húsvét, köztisztviselők napja, karácsony- alkalmából megjutalmazta a Hivatal 

dolgozóit, javasolta, hogy a költségvetésükben ezen összeg elkülönítéséről is döntsön. Kérte a 

testület döntését és a költségvetési rendeletében történő elfogadását.  

 

 

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

 

4/2020 (II.08.) sz. határozat 

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pécsudvardi Közös 

Önkormányzati Hivtal dolgozóinak alapilletményét 50.000- Ft összegben állapítja meg. Ennek 

megfelelően  az éves cafeteria keretet 250.000.- Ft összegre módosítja. A Hivatalnál dolgozó 

középfokú és felsőfokú végzettségű dolgozók részére 20%-os illetménykiegészítést állapít meg. 

Az évi 3 alkalommal adott jutalmat a költségvetésébe betervezi. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester  

 

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

rendeletét:  

Szemely Község Önkormányzat képviselő-testületének 

1/2020. (II.10) sz. önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Napirendi pont 

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

Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal megküldte tájékoztatóját a kötelező felvételt 

biztosító általános iskolákról, Szemely 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 (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta: 
 

5/2020. (II.08.) 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 Általános Iskola) tervezettel egyetért. 

 

Határidő. értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

V. Napirend 

Kumi József Ferenc polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy 2021. januárjától kötelező 

lesz középfokú végzettséggel és okj bizonyítvánnyal rendelkező közművelődési szakember 

alkalmazása. Javasolta, hogy beszéljenek a közeli településekkel és együtt foglalkoztassanak 

egy embert. 

 

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

döntés. 

 

VI. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Kultúrház 

felújítása az építőipar árainak emelkedése miatt többe fog kerülni, mint azt eredetileg tervezték, 

ez a beruházás visszaveti a további fejlesztési lehetőségeket, pályázatok beadásának 

lehetőségeit, ezért javasolta, hogy keressenek egy esetleges hitelfelvételi lehetőséget. 

  

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

6/2020. (II.08.) sz. határozat 

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert egy 

esetleges hitelfelvételi lehetőség elindításához. Felkéri a polgármestert, hogy egyeztessen 

bankokkal a hitelfelvétel lehetőségéről maximum 25 millió ft hitel összegig. 

 

Határidő. értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Napirendi pont 

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

számú, Szemelyi Mini Bölcsőde pályázathoz szükséges megvásárolni a pályzatba is betervezett 

Szemely 106/2 hrsz-ú ingatlant. Az ingatlan megvásárlásához az ingatlan értékbecslését is 

szükséges elkészíteni.  

Elmondta, hogy az ingatlan meletti terület a Szemely 106/3  hrsz-ú ingatlan is eladó, amivel a 

Bölcsőde területe tovább növelhető lenne. Javasolta, hogy ezt az önkormányzat saját 

bevételeiből vásárolja meg. 

  

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

A) 
 

7/2020. (II.08.) sz. határozat 

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy adásvételi szerződést köt a 

Szemely 106/2 hrsz-ú telek megvásárlására Dr. Szél Beatrix Éva eladóval. Az ingatlan 

értékbecslését követően maximum 3.100.000.- Ft összegért megvásárolja az ingatlant. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. Az ingatlan adásvételi szerződés 

elkészítésével és a telekalakítás Ingatlanhatósági bejegyzésével Dr. Bíró Jánosné ügyvédet 

bízzák meg.  

 

Határidő. értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

B) 
 

8/2020. (II.08.) sz. határozat 

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy adásvételi szerződést köt a 

Szemely 106/3 hrsz-ú telek megvásárlására. Dr. Szél Beatrix Éva eladóval. Az ingatlan 

értékbecslését követően maximum 2.400.000.- Ft összegért megvásárolja az ingatlant. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. Az ingatlan adásvételi szerződés 

elkészítésével és a telekalakítás Ingatlanhatósági bejegyzésével Dr. Bíró Jánosné ügyvédet 

bízzák meg.  

 

Határidő. értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Mini Bölcsőde 

működtetéséhez szükséges 2 fő kisgyermeknevelő és 1 fő dajka foglalkoztatása. Javasolta, hogy 

hirdessék meg az állást, hogy időben jelentkezhessenek az érdeklődők, illetve legyen idő az 

iskola elvégzésére ha szükséges. 

  

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

 

9/2020. (II.08.) sz. határozat 

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy álláshirdetést ad fel a 

Szemelyi Mini Bölcsőde 2 fő kisgyermeknevelő és 1 fő dajka munkakör betöltésére. A 

feltételeket testületi ülésen kívül határozza meg.  

 

Határidő. értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. Napirendi pont 

Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző: Elmondta, hogy a törvény előírja, hogy az alakuló ülést 

követő 6 hónapon belül el kell végezni az SZMSZ felülvizsgálatát, melyre e testületi ülésen 

javaslatot tesz az előterjesztésnek megfelelően. Az SZMSZ szabályozza az önkormányzat 

működésének rendjét, szervezetét.  

Tájékoztatta a testületet, hogy elkészítette az önkormányzat pénzügyi és számviteli 

politikájának és a hozzá tartozó pénzügyi szabályzatoknak a hatályosítását, kérte annak 

elfogadását. 

 

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

rendeletet:   

 

Szemely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2020. (II.10.)  önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

 

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

hozta: 

 

 

10/2020 (II.08.) sz. határozat 

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Számviteli politikáját és a hozzá 

tartozó pénzügyi szabályzatokat (Értékkezelési szabályzat, Fizetési számla kezelési 

szabályzata, Készletgazdálkodási szabályzata, Kötelezettségvállalási szabályzata, Leltár 

készítési szabályzata, Önköltség számítási szabályzata, Pénzkezelési szabályzata, Selejtezési 

szabályzata) elfogadja.  

 

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 


