
POGÁRMESTERI HATÁROZATOK  

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelet alapján a 

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

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése értelmében  

 

Készült: 2020. november 14. napján 

  

Napirend  

1.) VP6-7.2.1.1-20 kódszámú HELYI TERMÉKÉRTÉKESÍTÉST SZOLGÁLÓ 

PIACOK INFRASTRUKTURÁLIS- ÉS ESZKÖZ FEJLESZTÉSE elnevezésű 

pályázat benyújtása 

2.) Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 

3.) A Pécsi Többcélú Agglomerációs társulás Társulási megállapodásának módosítása 

 

  

  

I. Napirendi pont  

Kumli József Ferenc polgármester: A a „HELYI TERMÉKÉRTÉKESÍTÉST SZOLGÁLÓ 

PIACOK INFRASTRUKTURÁLIS- ÉS ESZKÖZ FEJLESZTÉSE elnevezésű, VP6-7.2.1.1-

20 kódszámú pályázat újra kiírásra került. A pályázat a Szemely 105/3 és 105/4 hrsz-okon 

valósul meg. 

  

Tekintettel a fentiekre a polgármester az alábbi határozatot hozta: 

 

55/2020. (XI.14.) sz. határozat:   

Szemelyi Önkormányzat Polgármestere úgy határozott, hogy indul a „HELYI 

TERMÉKÉRTÉKESÍTÉST SZOLGÁLÓ PIACOK INFRASTRUKTURÁLIS- ÉS ESZKÖZ 

FEJLESZTÉSE elnevezésű, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú pályázaton. A beruházás a Szemely 

belterület 105/3; 105/4 hrsz.-on valósul meg.  

A pályázat költségvetése bruttó 117.000.000.- Ft, (azaz bruttó száztizenhét millió forint), 

melyhez a szükséges önerőt a költségvetése terhére biztosítja. 

 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester  

Határidő: azonnal  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Napirendi pont  

Kumli József Ferenc polgármester: elmondta, hogy a 2020. évre a Bursa Hungarica 

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

számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére került kiírásra 4 fő 

nyújtotta be pályázatát.  

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

Klaudia nyújtott be, mely pályázatot ismertette. 

  

Tekintettel a fentiekre a polgármester az alábbi határozatot hozta: 

 

56/2020. (XI.14.) sz. határozat:   

Szemelyi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI.03.) Korm. rend. alapján alkalmazandó, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt hatáskörében eljárva, gyakorolva a Szemelyi 

Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét, úgy dönt, hogy a Bursa Hungarica „A” 

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

2021/2022 tanév I. félévében (10 hónapon keresztül) 15.000,- Ft/hó támogatásban részesíti 

Balázs Klaudia, Iloskics Mátyás, Fodor Szimonetta és Farkas Ildikó Klaudia tanulót. 

 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester  

Határidő: azonnal  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Napirendi pont  

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

a Pécsi Többcélú Agglomerációs társulás Társulási megállapodásának módosítását fogadja el a 

testület.  

Tekintettel a fentiekre a polgármester az alábbi határozatot hozta: 

 

57/2020. (XI.14.) sz. határozat:  

Szemelyi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI.03.) Korm. rend. alapján alkalmazandó, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt hatáskörében eljárva, gyakorolva a Szemelyi 

Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét úgy dönt, jóváhagyja, hogy a Pécsi Többcélú 

Agglomerációs Társulás társulási megállapodása az alábbiak szerint módosuljon: 

a) a Társulási Megállapodás III/C „Intézményfenntartói feladatok” című fejezet 4. 

bekezdésében a feladatok köre a belső ellenőrzéssel bővül. 

b) a Társulási Megállapodás III/C „Intézményfenntartói feladatok” című fejezet 8. 

pontjában a „Társulás az általa fenntartott Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatásai és 

Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat, az Integrált Nappali 

Szociális Intézmény és az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ által 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról Pécs 

Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletet alkot.” szövegrész helyébe a„Társulás az általa 

fenntartott Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatásai és Gyermekjóléti Alapellátási 

Központ és Családi Bölcsőde Hálózat, az Integrált Nappali Szociális Intézmény és az Esztergár 

Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ által a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására Pécs Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Közgyűlését jelöli ki. A rendeletalkotás, rendelet módosítás 

előfeltétele, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelő rendelettervezetet a Társulási Tanács 

előzetesen megtárgyalja és jóváhagyja, a térítési díj rendelet esetében a térítési díjakat 

megállapítsa.” szövegrész kerül.  

c) A Társulási Megállapodás 1. sz. mellékletében a polgármesterek neve értelemszerűen 

módosításra kerül. 

2. A polgármester jogosult a Társulási Megállapodás aláírására. 

3. A polgármester felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a törzskönyvi nyilvántartásban 

a módosítások átvezetését kezdeményezze. 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester  

Határidő: 2020. december 31. 

 

  

  

  

Kumli József Ferenc          Kisasszondiné Kavalecz Anita 

 polgármester               jegyző  

  


