
POGÁRMESTERI HATÁROZATOK  

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése értelmében  

 

Készült: 2020. június 02. napján 

  

Napirend  

1.) Szemelyi Mini Bölcsőde – tervezési ajánlatok 

2.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi szakmai beszámolója 

3.) Csorba Győző Könyvtár 2019. évi szakmai beszámolója 

4.) Magyar Falu Program – Játszótér pályázat 

5.) Magyar Falu Program – Eszközbeszerzés 

6.) Mecsek-Dráva társulás kistérségi képviselete 

 

  

  

I. Napirendi pont  

Kumli József Ferenc polgármester: Ajánlattételi felhívás került kiküldésre a TOP-1.4.1-19-

BA1-2019-00007 azonosítószámú, „Szemelyi mini bölcsőde fejlesztése” című projekthez 

kapcsolódó Bölcsőde tervezés beszerzésére. A 3 árajánlat közül a Komlói Fészek Kft. ajánlata 

adta a legkedvezőbb ajánlatot, mely ajánlat 2020. április 21-én elfogadásra került. 

  

Tekintettel a fentiekre a polgármester az alábbi határozatot hozta: 

 

29/2020. (VI.02.) sz. határozat:   

Szemelyi Önkormányzat Polgármestere úgy határozott, hogy utólagosan elfogadja a TOP-

1.4.1-19-BA1-2019-00007 azonosítószámú, „Szemelyi mini bölcsőde fejlesztése” című 

projekthez kapcsolódó Bölcsőde tervezés beszerzésére benyújtott, legjobb ajánlatot adó Komló 

Fészek Kft. ajánlatát. 

 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester  

Határidő: azonnal  

 

 

II.  Napirendi pont  

Kumli József Ferenc polgármester: Szemely településre vonatkozóan az Esztergár Lajos 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elkészítette a 2019. évi beszámolóját. 2019. évben 2 

felnőtt és 1 gyerek részére történt tanácsadás. 3 esetben volt egyszeri tanácsadás. Tekintettel a 

fentiekre a polgármester az alábbi határozatot hozta: 

 

30/2020. (VI.02.) sz. határozat:   

Szemelyi Önkormányzat Polgármestere az Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 2019. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester  

Határidő: azonnal  

  



III.  Napirendi pont  

Kumli József Ferenc polgármester: A Csorba Győző Könyvtár megküldte 2019. évi 

beszámolóját Pécsudvard településre vonatkozóan. A beszámolóban ismertetésre kerültek a 

programok, a látogatottsági mutatók.  

 Tekintettel a fentiekre a polgármester az alábbi határozatot hozta: 

 

31/2020. (VI.02.) sz. határozat:   

Szemelyi Önkormányzat Polgármestere a Csorba Győző Könyvtár 2019. évi szakmai 

beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester  

Határidő: azonnal  

  

 

IV.  Napirendi pont  

Kumli József Ferenc polgármester: a Magyar Falu Program keretében kiírásra került az 

„Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című pályázat, melynek keretén belül 

a következőkre lehet pályázni: 

Közterületi játszótérhez kapcsolódó tevékenységcsoport 

A) Közterületi játszótér kialakítása, felújítása, korszerűsítése (pl. kerékpártároló, kerítés 

építése, javítása, zöldterület fejlesztése, ivókút építése, új burkolat kialakítása, kültéri 

játszóeszköz és berendezés fejlesztése); 

B) A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti 

követelményeknek megfelelő játszótéri eszközök és felszerelések, valamint hulladékgyűjtő és 

pihenőpad beszerzése.  

A pályázat 100%-os intenzitású. A pályázatot június 19-ig kell beadni. 

 Tekintettel a fentiekre a polgármester az alábbi határozatot hozta: 

 

32/2020. (VI.02.) sz. határozat:   

Szemelyi Önkormányzat Polgármestere úgy határozott, hogy benyújtja pályázatát az MFP-

OJF/2020 kódszámú, a Magyar Falu Program keretében „Óvodai játszóudvar és közterületi 

játszótér fejlesztése” című programhoz. Ezért felvette a kapcsolatot a pályázati menedzserrel és 

a szükséges dokumentumokat, árajánlatok beszerzésre kerülnek. 

 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester  

Határidő: azonnal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V.  Napirendi pont  

Kumli József Ferenc polgármester: a Magyar Falu Program keretében kiírásra került az 

„Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” című pályázat, melynek keretén belül a 

következőkre lehet pályázni: 

Belterületi utak, közterületek kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását biztosító: 

a.) Erőgépek, munkagépek1 (pl. traktor, kompakt rakodó); 

b.) Ágaprító gépek beszerzése; 

c.) Kisebb gépek, eszközök (pl. fűnyíró, sövényvágó, magassági ágvágó, fűkasza, láncfűrész, 

fúró, áramfejlesztő, traktorra homlokrakodó, sarokcsiszoló, hegesztőgép, fúró, kompresszor), 

és azok rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen tartozékaik. 

A pályázat 100%-os intenzitású. A pályázatot június 19-ig kell beadni. Tekintettel a fentiekre a 

polgármester az alábbi határozatot hozta: 

 

33/2020. (VI.02.) sz. határozat:   

Szemelyi Önkormányzat Polgármestere úgy határozott, hogy benyújtja pályázatát az MFP-

KKE/2020 kódszámú, a Magyar Falu Program keretében „Közterület karbantartását szolgáló 

eszközbeszerzés” című programhoz. Ezért felvette a kapcsolatot a pályázati menedzserrel és a 

szükséges dokumentumokat, árajánlatok beszerzésre kerülnek. 

 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester  

Határidő: azonnal  

 

  

VI.  Napirendi pont  

Kumli József Ferenc polgármester: Pécs MJV Polgármestere megkereste a települést, hogy 

a 13 tagból álló Mecsek-Dráva Társulás delegált tagja a továbbiakban is Pfeffer József legyen, 

javasolta, hogy fogadják el a javaslatot. 

Tekintettel a fentiekre a polgármester az alábbi határozatot hozta: 

 

34/2020. (VI.02.) sz. határozat:   

Szemelyi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) 

Korm. rend.  alapján alkalmazandó, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva, gyakorolva Szemely község 

Önkormányzata Képviselőtestületének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. 

évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörét, úgy döntök, hogy a 

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában 2020.06.08.-tól Szemely 

községet az  önkormányzati választási ciklus végéig  delegáltként Pfeffer József képviselje. 

A Delegált a Tanácsban szavazatával teljes körűen képviseli Szemely község Képviselő-

testületét. 

 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester  

Határidő: azonnal  

 

 

 

Kumli József Ferenc          Kisasszondiné Kavalecz Anita 

 polgármester               jegyző  



  

  

  

 


