
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült a Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2020.07.17. napján tartott nyílt üléséről 

 

Az ülés helye:           Polgármesteri Hivatal Szemely 

 

Jelen vannak:   
   Kumli József Ferenc polgármester 

   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 4 képviselő megjelent. 

Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a képviselő-testület egyhangúlag az alábbiak szerint 

határozott meg: 

 

                                                            NAPIREND 

1) 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 

Ea: Kisasszondiné Kavalecz Anita 

2) 2019. évi költségvetési beszámoló elfogadása 

Ea: Kisasszondiné Kavalecz Anita 

3) Veszélyhelyzet alatt hozott határozatok 

Ea: Kumli József Ferenc polgármester 

4) Kamera rendszer kiépítése 

Ea: Kumli József Ferenc polgármester 

5) Közös Hivatal SZMSZ-e 

Ea: Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző  

6) Közös Hivatal kiadmányzási rendje 

Ea: Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző 

7) Mini Bölcsőde pályázatok értékelése 

Ea: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Napirendi pont 

Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző: ismertette az előterjesztésnek megfelelően az 

önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását és kérte annak elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) megalkotta az alábbbi 

rendeletét:  

 

Szemely Község Önkormányzat képviselő-testületének 

3/2020. (VII.20.) sz. önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.04.) rendelet módosításáról 

 

II. Napirendi pont 

Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző: ismertette a testülettel a 2019. évi költségvetési 

beszámoló adatait, kérte a testület döntését.  

 

A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) megalkotta az alábbi 

rendeletet: 

 

Szemely község képviselő testületének 4/2020.(VII.20.) önkormányzati rendelete 

a Szemely Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről 

 

 

III. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester: tájékoztatta a testületet a veszélyhelyzet alatt hozott 

polgármesteri határozatokról. Kérte a testület, hogy a döntések felülvizsgálata után, azok 

elfogadásáról döntsön.  

 

Ezután a képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot 

hozta: 

 

36/2020 (VII.17.) sz. határozat 

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri 

határozatokat felülvizsgálta, az abban foglaltakkal egyet ért. A határozatokat hatályban tartja. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Napirendi pont 

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

biztonságosabbá tételének érdekében szerezzenek be árajánlatokat kamera rendszer kiépítésre. 

Kérte a testület döntését. 

 

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

37/2020. (VII.17.) sz. határozat 

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy árajánlatokat szerez be a település 

kamerara rendszer kiépítésére. Felkéri a polgármestert az árajánlatok beszerzésére. 

  

Határidő. értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

V. Napirendi pont 

Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző: Elmondta, hogy a Közös Hivatal SZMSZ-e 2013. 

évben készült, így szükséges volt a szabályzatot aktualizálni, kérte annak elfogadását. 

 

A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatokat hozta: 

 

38/2020.(VII.17.) sz. határozat 

Szemelyi Önkormányzat Képviselő- testülete a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakkal egyetért, a szabályzatot elfogadja. 

  

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

VI. Napirendi pont 

Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző: Elmondta, hogy a Közös Hivatalnak elkészült a 

Kiadmányozási rendje, mely szabályozza a polgármester, alpolgármester, jegyző és a 

hivatalban dolgozók kiadmányozási jogkörét. 

 

Kérte a testület döntését.  

 

A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatokat hozta: 

 

39/2020.(VII.17.) sz. határozat 

Szemelyi Önkormányzat Képviselő- testülete a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 

Kiadmányozási szabályzatában foglaltakkal egyetért, a szabályzatot elfogadja. 

  

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 



VII. Napirend 

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

induló Mini Bölcsődei álláspályázatok beérkeztek. A képviselő-testület már előzetesen 

kiválasztotta azt a három szemelyi lakost, akiket szeretnének alkalmazni. Javasolta, hogy a 

végeges döntés kihirdetése előtt egy személyes meghallgatásra is kerüljön sor. 

  

A képviselő-testület tárgyalt és (4 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatokat hozta: 

 

40/2020.(VII.17.) sz. határozat 

Szemelyi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a Mini Bölcsődei álláshelyekre 

beérkett álláspályázatokból kiválasztott 3 fő szemelyi lakost személyesen is meghallgatja  a 

testület.  

 

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 


