Jegyzőkönyv
Készült: 2012. december 18-án a Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség tanácstermébena Szeremle Községi
valamint a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének együttes ünnepi üléséről.
Jelen vannak:lsd.jkv.melléklete
Varga György Szeremle Község Polgármestere vendéglátóként köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a
közös testületi célja eredetileg a karácsony és az új év közös köszöntése lett volna, de ahogy az élet alakulni
szokott, úgy alakult át a program is a sürgős feladatok miatt.
Varga György polgármester megállapítja a szeremlei képviselőtestület határozatképességét, mivel a képviselőtestület 7 tagjából 6 fő jelen van.
Magosi György Dunafalva Község Polgármestere megállapítja
határozatképességét, mert a megválasztott 5 képviselőből 5 fő jelen van.

a

dunafalvi

képviselő-testület

A két polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknek Turi Istvánné szeremlei és Vörös Ferenc dunafalvai képviselők
személyét javasolja elfogadásra.
A szeremlei és dunafalvai képviselő-testületek a javasolt két személyt jegyzőkönyv-hitelesítőknek egyhangúlag
jóváhagyják.
Varga György, Szeremle község polgármestere elmondja, hogy – tekintettel arra, hogy ünnepi ülésről lett volna
szó – napirendi pontokat tartalmazó meghívó nem került kiküldésre, így szóban tesz javaslatot az ülés
napirendjére, melyet a megjelent képviselők egyhangúlag az alábbiak szerint fogadnak el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. A Bajai Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása
(Szavazati joggal rendelkezik minden képviselő-testületi tag)
2. Egyebek
1. napirendi pont– A Bajai Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása
Előadó: Varga György Szeremle község polgármestere
Magosi György Dunafalva község polgármestere
( írásos előterjesztés mellékelve )
Jelen vannak: lsd. mellékelt jelen léti ív
Jelen vannak: lsd. mellékelt jelen léti ív
Varga György, Szeremle község polgármestere tájékoztatást ad arról, hogy a változó jogszabályok miatt
szükséges a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, mely szerint 2013.
évtől az államhoz kerülő közoktatási és a pedagógiai szakszolgálati feladatok kikerülnek a megállapodásból.
Egyéb tekintetben a társulás változatlan marad, a polgármesterek úgy állapodtak meg, hogy majd az új
finanszírozás tükrében döntenek a társulás további fenntartásáról, az átmeneti időszakban a társulás
pénzmaradványa terhére fogja ellátni a feladatokat. A polgármester átadja a képviselőknek a társulási
megállapodás módosítására vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot és szünetet rendel el annak
áttanulmányozására.
Szünet után.
A gesztor önkormányzat polgármestere kéri a testületi tagokat, valamint a jelenlévőket, tegyék meg további
észrevételeiket, javaslataikat.
Magosi: Úgy gondolja, hogy ezen nincs mit vitatkozni, ezek a változások az önkormányzatoktól függetlenül
következtek be és így az önkormányzatok feladata követni az eseményeket.
További észrevétel, hozzászólás nem lévén, Szeremle község polgármestere az előterjesztés szerint ismerteti a
határozati javaslatot, Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 0 ellenében az
alábbi határozatot hozza:
171/2012.(XII.18.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Bajai Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását 2013. január 1-jei hatállyal, az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalva.

A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről Baja Város Polgármesterét értesítse és
felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására.
Felelős: Varga György polgármester
Határidő: 2012.12.31.
Dunafalva község polgármestere ismerteti az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, Dunafalva Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 5 ellenében az alábbi határozatot hozza:
106/2012.(XII.18.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jóváhagyja a Bajai Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását 2013. január 1-jei hatállyal, az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalva.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről Baja Város Polgármesterét értesítse és
felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására.
Felelős: Magosi György polgármester
Határidő: 2012.12.31.
2. napirendi pont - egyéb ügyek
Varga György, szeremlei polgármester elmondja, hogy egy önkormányzati pályázat miatt szükséges még
kizárólag a szeremlei testület döntése. Türelmet kér a dunafalvi képviselőktől és felajánlja, hogy amennyiben
úgy gondolják elhagyhatják az üléstermet és a folyosón frissítőket fogyaszthatnak, vagy maradhatnak is az
ülésteremben. A dunafalvi képviselők úgy döntenek, hogy a teremben maradnak.
A szeremlei polgármester elmondja, hogy a szeremlei testület november 8-i ülésén döntött a KEOP-20124.10.0/A számú pályázat előkészítésével kapcsolatosan arról, hogy a közbeszerzés lebonyolítására a KPG
Consult Kft-vel szerződést köt. Az erre vonatkozó megállapodás aláírásra került, a közbeszerzési szakértő
elkészítette az eljárás megindításához szükséges előterjesztést, melyet a polgármester átad a képviselőknek és
annak áttanulmányozására szünetet rendel el.
Szünet után.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csukáné: A közbeszerzési szakértő biztos tudja a dolgát, javasolja a határozat-tervezetek elfogadását.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatokat hozza:
172/2012.(XII.18.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
tv. rendelkezéseire:
1. A Napelemek Szeremlén tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás felelősségi rendjét a melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.
2. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga György polgármester
173/2012.(XII.18.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi „Közbeszerzési
Terv”-ét az alábbiak szerint módosítja:
A közbeszerzés CPV kód Irányadó
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tájékoztató
közzétételére?
I. Árubeszerzés
II. Építési beruházás
Napelemes
45310000-3
rendszer építése (Villamos

Hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás

2012/12/10

2013/12/31

nem

a villamos
energia
fogyasztás
kiváltására,
maximum 50
kWp névleges
teljesítménnyel

szerelési
munka)
nemzeti,
feltételes,

Kbt. 122. § (7)
bekezdés a) pont
szerint

III.
Szolgáltatásmegrendelés
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a szeremlei polgármester megköszöni a testületi tagok
részvételét, a dunafalvi testületi tagok türelmét. Elmondja, hogy a 2012. évben egy szakasz lezárult az
önkormányzatok életében, megszűntek iskolafenntartónak lenni, megszűnik a körjegyzőség és ezutána közös
önkormányzati hivatal végez a települések számára közigazgatási szolgáltatást. Ennek a szakasznak zárásaként
és a jövőbe vetett bizodalom okán meghívja a testületeket és a jelenlévőket egy közös ünnepi vacsorára, majd az
ülést berekeszti.
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