
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. április 09. napján 

  

Napirend  

 

1.) Magyar Falu Program – Közösségi tér eszközbeszerzés 

2.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi szakmai beszámolója 

3.) Kötelező óvodai körzet biztosítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Napirendi pont  

Kumli József Ferenc polgármester: a Magyar Falu Program keretében kiírásra került 

„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” 

című pályázat, melynek keretén belül a következőkre lehet pályázni: 

 

- A közösségszervezéshez (programok megszervezéséhez, lebonyolításához) 

kapcsolódó eszközbeszerzések. 

 

Pályázat benyújtása: 2021. 04.16-05.16. között 

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege: 2 000 000 forint 

 

Tekintettel a fentiekre a polgármester az alábbi határozatot hozta: 

 

18/2021.(IV.09.) 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 benyújtja pályázatát az MFP-KEB/2021 

kódszámú, a Magyar Falu Program keretében „Közösségszervezéshez kapcsolódó 

eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” című programhoz. Ezért felvette a 

kapcsolatot a pályázati menedzserrel és a szükséges dokumentumokat, árajánlatok beszerzésre 

kerülnek. 

  

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 



 

II. Napirendi pont  

Kumli József Ferenc polgármester: Szemely településre vonatkozóan az Esztergár Lajos 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elkészítette a 2020. évi beszámolóját. 

Tekintettel a fentiekre a polgármester az alábbi határozatot hozta: 

 

19/2021.(IV.09.) 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 az Esztergár Lajos Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 

  

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

III. Napirendi pont  

Kumli József Ferenc polgármester: a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsődét fenntartó 

Kozármisleny Város Önkormányzat polgármestere és jegyzője arról tájékoztatta Szemely 

polgármesterét, hogy a 2021/22-es óvodai nevelési évre nem áll módjukba fogadni az újonnan 

beiratkozó szemelyi gyermekeket, tekintettel a Baranya Megyei Kormányhivatal hatósági 

ellenőrzésben megállapított férőhelyekre. Ezért a 2021/22-es kötelező óvodai körzetet az 

Egerági Táltos Csikó Óvoda fogja biztosítani. 

Tekintettel a fentiekre a polgármester az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2021.(IV.09.) 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 megállapodást köt Egerág Község 

Önkormányzatával, mint az Egerági Táltos Csikó Óvoda fenntartójával a 2021/22-es nevelési 

évre vonatkozóan a kötelező óvodai körzet biztosítására.  
  

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

kmf 

 

 

 

Kumli József Ferenc          Kisasszondiné Kavalecz Anita 

 polgármester               jegyző  


