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: 2021. január 07. napján
Napirend
1. DRV 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási
tervrészének módosítása
2. Általános iskolai körzethatárok felülvizsgálata
3. Földadó rendelet módosítás

I.
Napirendi pont
Kumli József Ferenc polgármester: Az előterjesztésnek megfelelően a polgármester az alábbi
határozatokat hozta:
1/2021. (I.07.) 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 Szemely Község
Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörét,
1.
Szemelyi Önkormányzatának Polgármestere, mint a 12-06336-1-013-02-03 MEKH
kóddal rendelkező DRV_V_540_Kozármisleny kistérségi vízmű ellátásért felelőse a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt. által a 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási
tervrészének módosítását elfogadja.
2. Szemelyi Önkormányzat Polgármestere, mint a 12-06336-1-013-02-03 MEKH kóddal
rendelkező DRV_V_540_Kozármisleny kistérségi vízmű ellátásért felelőse a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint felhatalmazzuk a polgármestert,
hogy a 2020-2034. évi gördülő fejlesztés terv beruházási tervrészének módosításával
kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg
3.
A Polgármester egyúttal tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási
tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért
felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő
fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása
esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.
A polgármester jogosult a szükséges nyilatkozatok aláírására.
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

2/2021. (I.07.) 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 Szemely Község
Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörét,
Szemelyi Önkormányzat Polgármestere, mint a 12-06336-1-013-02-03 MEKH kóddal
rendelkező DRV_V_540_Kozármisleny kistérségi vízmű megnevezésű víziközmű-rendszer
ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési
Terv felújítási-pótlási tervrészének módosítását elfogadom.
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

II.
Napirendi pont
Kumli József Ferenc polgármester: 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.
Tekintettel a fentiekre a polgármester az alábbi határozatot hozta:
3/2021. (I.07.) 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 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 Éva Általános
Iskola) tervezettel egyetért.
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

III.
Napirendi pont
Kumli József Ferenc polgármester: a Kormány 535/2020. (XII.1.) számú rendeletével a helyi
adót és települési adót érintő intézkedéseket vezetett be, mely alapján helyi önkormányzat új
adónemet nem vezethet be 2021. évben. Ezért szükséges a földadóról szóló rendeletet
módosítani, hogy a rendelet hatályba lépése 2022. január 1. napja legyen.
Tekintettel a fentiekre a polgármester az alábbi rendelet alkotta:
Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (I.08.) önkormányzati
rendelete a földadóról szóló 6/2020 (XI.27.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról

Kumli József Ferenc
polgármester

Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

