POGÁRMESTERI HATÁROZATOK
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján a
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése értelmében
Készült: 2021. február 15. napján
Napirend
1. Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak illetményalap növelése és
illetmény kiegészítése
2. Mátyás Gyuláné 2020. évi falugondnoki beszámolója
3. Falugondnoki SZMSZ felülvizsgálata
4. Mester Csaba boltos támogatása

I.

Napirendi pont

Kumli József Ferenc polgármester: a Közös Hivatal dolgozóinak illetményalapja a 2021.
évben 55.000- Ft összegben került megállapításra, illetve a 20%-os illetménykiegészítést
minden évben rendeleti úton kell szabályozni.
Tekintettel a fentiekre az előterjesztésnek megfelelően a polgármester az alábbi rendeletet
alkotta:
Szemely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(II.16.) önkormányzati
rendelete
a Pécsudvardi Közös Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2021. évi
illetményalapjáról, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról

II.
Napirendi pont
Kumli József Ferenc polgármester: Mátyás Gyuláné falugondnok elkészítette a 2020. évi
falugondnoki szakmai beszámolóját.
Tekintettel a fentiekre a polgármester az alábbi határozatot hozta:
9/2021. (II.15.) sz. határozat:
Szemelyi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)
Korm. rend. alapján alkalmazandó, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésben foglalt hatáskörében eljárva, gyakorolva Szemely Község
Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörét, úgy dönt, hogy Mátyás Gyuláné
falugondnok 2020. évről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

III.

Napirendi pont

Kumli József Ferenc polgármester: A falugondnoki SZMSZ nem felel meg az aktuális
szabályoknak, ezért szükséges újra szabályozni azt.
Tekintettel a fentiekre a polgármester az alábbi határozatot hozta:
10/2021. (II.15.) sz. határozat:
Szemelyi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)
Korm. rend. alapján alkalmazandó, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésben foglalt hatáskörében eljárva, gyakorolva Szemely Község
Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörét, úgy dönt, hogy a falugondnoki SZMSZ-t
elfogadja.
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

IV.

Napirendi pont

Kumli József Ferenc polgármester: Mester Csaba a vírushelyzetre tekintettel az
önkormányzat segítségét kérte a bolt működtetéséhez. A folyamatos árukészlet biztosításához
200.000.- Ft vissza térítendő támogatást igényelt.
Tekintettel a fentiekre a polgármester az alábbi határozatot hozta:
11/2021. (II.15.) sz. határozat:
Szemelyi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)
Korm. rend. alapján alkalmazandó, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésben foglalt hatáskörében eljárva, gyakorolva Szemely Község
Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörét, úgy dönt, hogy Mester Csaba a Szemelyi
Bolt üzemeltetője részére 200.000.- Ft összegű vissza térítendő támogatást nyújt, melyet
legkésőbb2021. március 31. napjáig kell visszafizetnie az Önkormányzat részére. Továbbá a
Bolt és Italbolt bérleti díját a Veszélyhelyzet alatt elengedi.
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
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