
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. március 25. napján 

  

Napirend  

 

1.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

2.) Főépítész foglalkoztatása 

3.) Mester Csaba boltos vissza térítendő támogatás elszámolás meghosszabbítása 

 

 

 

 

 

 

 

I. Napirendi pont  

Kumli József Ferenc polgármester: az EBR 42 felületén kiírásra került pályázatra a kiírt 

hiánypótlás miatt a testületi határozatot módosítani szükséges. 

Tekintettel a fentiekre a polgármester az alábbi határozatot hozta: 

 

15/2021.(III.25.) 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 hatáskörömben eljárva, gyakorolva Szemelyi Önkormányzat 

Képviselő-testületének hatáskörét úgy dönt, hogy a 14/2021.(III.11.) sz. határozatát az alábbiak 

szerint módosítja: 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett "a Magyarország 2021. 

évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5. pont szerinti 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" keretén belül. 

A beruházás a Szemely belterület 96/4 (Damjanich utca), 182/2 (Ibolya utca), 126 (Arany János 

utca), 97/1 (Iskola utca), 75 (József Attila utca) és a 23 (Kossuth Lajos utca) hrsz.-on valósul 

meg. 

Képviselő- testület úgy dönt, hogy biztosítja a pályázathoz szükséges önerőt a 2021. évi 

költségvetése terhére, melynek összege bruttó 5.820.727.- Ft 

  

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 



 

II. Napirendi pont  

Kumli József Ferenc polgármester: A 2020. március 18-tól hatályos 38/2020. (III. 10.) Korm. 

rendelettel módosított jogszabályok értelmében az engedélyéhez nem kötött építmény, az 

építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatása polgármesteri 

hatáskörbe került. Ezzel egyidejűleg a településképi rendeletekkel a településképi bejelentési 

és véleményezési kötelezettség is szintén polgármesteri hatáskörbe utalta ezen feladatokat. 

Természetesen ezen feladatok elvégzéshez mindenképpen szükséges egy főépítész 

alkalmazása, ezért felvették a kapcsolatot Gáspár Róbert települési főépítésszel a feladatok 

ellátására. 

Tekintettel a fentiekre a polgármester az alábbi határozatot hozta: 

 

16/2021.(III.25.) 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 hatáskörömben eljárva, gyakorolva Szemelyi Önkormányzat 

Képviselő-testületének hatáskörét úgy dönt, hogy megbízási szerződést köt a települési 

főépítészi feladatok ellátására Gáspár Róbert okleveles településmérnökkel.  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Napirendi pont  

Kumli József Ferenc polgármester: Mester Csaba bolt működtetésére kapott vissza nem 

térítendő támogatás visszafizetésének határidejét a Veszélyhelyzet fennállása miatt szükséges 

módosítani. 

Tekintettel a fentiekre a polgármester az alábbi határozatot hozta: 

 

17/2021.(III.25.) 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 hatáskörömben eljárva, gyakorolva Szemelyi Önkormányzat 

Képviselő-testületének hatáskörét úgy dönt, hogy Mester Csaba a Szemelyi Bolt üzemeltetője 

részére 200.000.- Ft összegű vissza térítendő támogatást visszafizetési határidejét a 

Veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napra módosítja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

kmf 

 

 

 

Kumli József Ferenc          Kisasszondiné Kavalecz Anita 

 polgármester               jegyző  

  


