
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült a Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2021.12.09. 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 
 
   Csalos Beáta helyettes 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) A DRV_V_540 kóddal megjelölt víziközmű-rendszer 2021-2035. évekre 
vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrész módosítása 
Ea: Kumli József Ferenc polgármester 

2) A DRV_V_540 kóddal megjelölt víziközmű-rendszer 2021-2035. évekre 
vonatkozó gördülő fejlesztési terv pótlási-felújítási tervrész módosítása 
Ea: Kumli József Ferenc polgármester 

3) Közmeghallgatás mellőzése 
Ea: Kumli József Ferenc polgármester 

4) Mikulás csomag vásárlása 
Ea: Kumli József Ferenc polgármester 

5) Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal kiadmányozási rendjének módosítása 
 Ea: Csalos Beáta helyettes jegyző 

6) Közös Hivatal dolgozóinak illetményalapjáról és illetmény kiegészítéséről szóló 
rendelet megalkotása 
Ea: Csalos Beáta helyettes jegyző 

7) Karácsonyi Csomag a nyugdíjasok részére 
Ea: Kumli József Ferenc polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 



I. Napirendi pont 
Kumli József Ferenc polgármester:  tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a DRV Zrt. 
elkészítette a tárgyi víziközmű-rendszer 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terv beruházási 
tervrész módosításának dokumentációját. A települést a módosítás a tekintetben érinti, hogy 
Szemely része a vízközmű-rendszerrel érintett településeknek, ezért a Gördülő Fejlesztési 
Terv módosításához a települések jóváhagyása is szükséges. Tájékoztatásul elmondta, hogy a 
módosításra azért volt szükség, mert a terv olyan feladatot tartalmaz, amely most kihúzásra 
került - Ilyen a Pogány Rákóczi F. u. 60/1 hrsz ingatlan közvezeték bővítés első üteme - 
valamint új tételként szerepel Egerág 236 hrsz tekintetében a tűzcsap tervdokumentációjának 
elkészítése és telepítése.  
 
A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem) szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
74/2021. (XII.09.) sz. határozat 
1. A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete, 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 a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt. által a 2021-2035. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási 
tervrészének módosítását elfogadja. 

 
2. A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete, 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. § szerinti a felhatalmazzuk a 
polgármestert, hogy a 2021-2035. évi gördülő fejlesztés terv beruházási tervrészének 
módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.- t 
hatalmazza meg. 
 
3. A Képviselő Testület 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. 
 
Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 
Határidő. értelemszerű 
 
Határidő értelemszerű 
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 
 
 
 

II. Napirendi pont 
Kumli József Ferenc polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a DRV Zrt. 
elkészítette a tárgyi víziközmű-rendszer 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terv felújítási-
pótlási tervrész módosításának dokumentációját. A településük a módosítással a tekintetben 
érintett, hogy Szemely része a vízközmű-rendszerrel érintett településeknek, ezért a Gördülő 
Fejlesztési Terv módosításához a jóváhagyása is szükséges. Tájékoztatásul elmondta, hogy a 
módosításra azért volt szükség, mert a tervben új feladatként került megjelölésre, hogy 
Kozármisleny település területén 26 db tolózár, valamint 4 db meghibásodott 
nyomáscsökkentő szelep kerül kicserélésre.  Kérte a testület döntését. 



A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem) szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
75/2021. (XII.09.) sz. határozat 
A Szemelyi Önkormányzat képviselő-testülete, 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 2021-2035. időszakra elkészített Gördülő 
Fejlesztési Terv felújítási-pótlási tervrészének módosítását elfogadom. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Kumli Józsf Ferenc polgármester 
 
 

III.  Napirendi pont 
 
Kumli József Ferenc polgármester: javasolta, hogy a jelenlegi és a korábbi járványügyi 
adatokat figyelembe véve a 2021. évben a közmeghallgatás lehetőségét mellőzzék, ezzel 
megóvva a településen lakók egészségét. Elmondja, hogy az új Kultúrház lehet a 
későbbiekben a Közmeghallgatás helyszíne, de tekintettel arra, hogy annak műszaki átadása 
még nem történt meg, ott Közmeghallgatás nem tartható, egyéb alkalmas helyszín a 
településen nincs. Javasolja, hogy a közmeghallgatás lehetőségét jelenléti meghallgatás 
helyett biztosítsák inkább elektronikus és papíralapú formában. Javasolja, hogy Szemely 
honlapján tegyen közzé erre irányuló felhívást. Kérte a testület döntését. 
 
A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta: 
 
76/2021. (XII.09.) sz. határozat 
A Szemelyi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Közmeghallgatást 
elektronikus és papíralapú formában biztosítja a településen élők számára, erre vonatkozó 
felhívást Szemely település honlapján tesz közzé. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 
 
 

IV. Napirendi pont 
 

Kumli József Frenc polgármester: tájkoztatta a képviselő-testületet, hogy az elmúlt évek 
hagyománya szerint az idei évben is Mikulás csomagokat állítottak össze a szemelyi gyerekek 
részére.  A járványügyi helyzetre tekintettel, a csomagokat házhoz viszik. 

Kérte a testület döntését 

77/2021. (XII.09.) sz. határozat 
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Mikulás-csomagról szóló 
beszámolót. A felmerült költségek kifizetését utólagosan jóváhagyta. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:  Kumli József Ferenc polgármester 



V. Napirendi pont 

 
Csalos Beáta helyettes jegyző: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Közös Hivatalnak 
szükséges módosítania a Kiadmányozási rendjét, mely szabályozza a polgármester, 
alpolgármester, jegyző és a hivatalban dolgozók kiadmányozási jogkörét. A módosításra azért 
van szükség, hogy Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző tartós távollétének idejére a 
helyettes jegyző biztosíthassa a kiadmányozást. 

Kérte a testület döntését. 

A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta: 
 
78/2021. (XII.09.) sz. határozat 
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő- testülete a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 
Kiadmányozási szabályzatában foglaltakkal egyetért, a szabályzatot elfogadja. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 
 
 

VI. Napirendi pont 
Csalos Beáta helyettes jegyző: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzatok 
eddig mindig januárban hagyták jóvá a hivatali dolgozók évi illetményalapját és 
illetménykiegészítését, azonban ezt a döntést szükséges még decemberben meghozni ahhoz, 
hogy januártól alkalmazni lehessen. Az idei évben az illetményalap 55.000,-Ft volt. 
Tekintettel arra, hogy 2022. január 1. napjától a minimálbér összege bruttó 260.000,-Ft-ra 
emelkedik, javasolja, hogy a Közös Hivatal dolgozóinak illetményalapját a 2022. évben 
emeljék 60.000 Ft-ra. Elmondta, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan kéri, hogy a közös hivatal 
középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkező tisztviselői 20%-os illetménykiegészítésben 
részesüljenek.  

Kérte a testület döntését. 

A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) minősített többséggel 
megalkotta a  
 
 

7/2021 (XII. 15.) önkormányzati rendeletet a Pécsudvardi Közös Önkormányzati 
Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról, 

valamint illetménykiegészítésének megállapításáról. 
 
 
 
 
 
Kumli József Ferenc polgármester: javasolta, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, Karácsonyra 
állítsanak össze egy főként tartós élelmiszerekből álló csomagot a településen élő nyugdíjasok 
részére. A csomagok értéke 5.000 Ft/csomag. Javasolja, hogy a járványügyi helyzetre 
tekintettel a csomagokat vigyék házhoz. 



Kérte a testület döntését. 

A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta: 
 
79/2021. (XII.09.) sz. határozat 
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy döntött, hogy a nyugdíjasok részére 
5.000 Ft/csomag értékben állít össze karácsonyi csomagot, amit házhoz visznek az érintettek 
részére. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester 
 
 
Miután a napirenddel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el, a polgármester 
megköszönte a részvételt és a testületi ülést bezárta.  
 
 
 

kmf. 
 
 

Kumli József Ferenc            Csalos Beáta  
polgármester             helyettes jegyző 


