
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült a Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2021.11.18. napján tartott rendkívüli nyílt testületi üléséről 

 

Az ülés helye:           Polgármesteri Hivatal Szemely 

 

Jelen vannak:   

   Kumli József Ferenc polgármester 

Bosnyák Mihály alpolgármester 

Kovácsné Tormási Emese 

   Láng Zoltán képviselő 

   Török Péter képviselő 

 

   Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző 

  

 

Kumli József Ferenc polgármester Köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, 

hogy az ülés határozatképes mivel a képviselő-testület 5 tagjából 5 képviselő megjelent. 

Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a képviselő-testület egyhangúlag az alábbiak 

szerint határozott meg. 

 

NAPIREND 

 

1) Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás 

 Előadó: Kumli József Ferenc polgármester 

2) Védőnői megállapodás módosítása 

 Előadó: Kumli József Ferenc polgármester 

3) Belső ellenőrzési ütemterv 2022 

 Előadó: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester:  elmondta, hogy a 2021. évre a Bursa Hungarica 

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

számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére került kiírásra, 4 fő 

nyújtotta be pályázatát. 

‘A’ típusú pályázatot Balázs Klaudia, Erdősi Rea, Farkas Ildikó Klaudia és Iloskics Mátyás 

tanulók nyújtották be, mely pályázatokat ismertette. 

 

Kérte a testületet, hogy a támogatási összeget határozza meg. 

 

A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem) szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 

55/2021. (XI.18.) sz. határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bursa Hungarica „A” típusú 

ösztöndíj pályázati rendszer keretében a 2021/2022 tanév II. félévében, valamint a 2022/2023 

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

Klaudia, Erdősi Rea, Farkas Ildikó Klaudia és Iloskics Mátyás tanulókat. 

 

Határidő értelemszerű 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

II. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy Kozármisleny Város 

megkereste az Önkormányzatot, mely szerint egy újabb védőnői körzetetet (iskolai védőnői 

körzet) szeretnének kialakítani. A módosítások az önkormányzatukat nem érinti, így javasolta, 

hogy fogadják el a védőnői megállapodást.  Kérte a testület döntését.  
 

A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem) szavazati aránnyal az alábbi határozatokat 

hozta: 

 

56/2021. (IX.18.) sz. határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Kozármiselny 

Várossal kötendő megállapodást a területi védőnői feladatok ellátására. Felkéri a 

polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő azonnal 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Napirendi pont 

Kumli József Ferenc polgármester: a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás és Pécs MJV 

Önkormányzat közötti megállapodás alapján Pécs MJV Polgármesteri Hivatala látja el a 

Társulás tagjainak belső ellenőrzési feladatait. E feladat végrehajtása a helyi önkormányzatok 

képviselő-testületei által jóváhagyott éves munkaterv alapján valósul meg, melyet ez év 

December 31. napjáig szükséges elfogadni és megküldeni a Hivatal felé. Kérte a testület 

döntését. 
 

 

A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem) szavazati aránnyal az alábbi határozatokat 

hozta: 

 

57/2021. (IX.18.) sz. határozat 

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete hogy az önkormányzat 2022. évi belső 

ütemtervet az alábbiakban határozza meg:  

a.) számlanyilvántartás rendje 

b.) kötelezettségvállalások ellenőrzése 

A testület felkéri a jegyzőt, hogy az ütemtervet továbbítsa a PMJV Ellenőrzési Osztályának 

további szíves felhasználásra. 

 

Határidő azonnal 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester, Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző 

 

 

 

Miután a napirenddel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el, a polgármester 

megköszönte a részvételt és a testületi ülést bezárta.  

 

 

 

kmf. 

 

 

Kumli József Ferenc sk.     Kisasszondiné Kavalecz Anita sk. 

polgármester              jegyző 


