SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1.
T.: 79/576-146
E-mail: phszeremle@t-online.hu

Jegyzőkönyv
Készült: 2012. június 25-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7
képviselőből 5 jelen van. A polgármester jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Gál Vilmosné körjegyzőt, melyet a
testület egyhangúlag elfogad.
A polgármester javaslatot tesz a napirendre, melyet a testület egyhangúlag, az alábbiak szerint hagy jóvá:
Napirend:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről
Előadó: polgármester
2. Falumegújítás, vidékfejlesztés – Barátgödör szabadidő parkká alakítása
Előadó: körjegyző
3. Szennyvízkezelés és –tisztítás megoldási lehetőségei a településen
Előadó: polgármester
4. Egyéb ügyek - EU Önerő Alap pályázat benyújtása KEOP 1.1./2F/09-11-2011-0004
- döntés a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési
hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő átutalásának módjáról
5. Szociális ügyek – zárt ülés
1. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a lejárt határidejű határozatokról szóló írásos beszámolóra, melyet a képviselők
kézhez kaptak, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A polgármester a két ülés között történt eseményekről beszámolva elmondja, hogy a kért 12,5millió helyett
7,8millió ÖNHIKI támogatást kapott a település, ami működési célú támogatás. Ez lehetőséget ad arra, hogy
abban az időszakban amikor Dunafalva nem tud fizetni, akkor áthidalja a település a működési problémákat.
Dunafalva csak 4,4milliót nyert, így várható, hogy finanszírozási problémáik lesznek a társulásos feladatok
tekintetében. Reményt jelenthet, hogy van még ÖNHIKI forduló, amin pályázhatnak. Az iskolafelújítás a záró
szakaszába érkezett, feszített munkával a beruházás készen lesz az előírt határidőre. A tornaterem ablakait még
szeretné kicseréltetni, mert akkor nem kell ehhez az épületrészhez újra hozzányúlni egy ideig. Ez utóbbi
azonban már nem része a pályázati támogatással megvalósuló felújításnak.
A testület vita és hozzászólás nélkül, 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
83/2012.( VI.25.)önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról valamint a két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolóját jóváhagyja.
2. napirendi pont
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az idei év az utolsó, amikor még el lehet indulni a falumegújítási
pályázat megvalósításában, melynek célja a Barátgödörből szabadidő parkká alakítása. Ha ez nem történik meg,
akkor ez az összeg nem fordítható a faluközösségre. a megvalósítás során nem csak az önerőről, hanem az
előfinanszírozásról is gondoskodni kell, amire banki hitelt kellett volna felvenni, aminek a költsége jelentősen
megnövelte volna az önrészt. Ez volt az oka annak, hogy a tavalyi évben kockázatosnak ítélte meg a testület a
fejlesztés megvalósítását. A polgármester elmondja, hogy az érsekhalmi polgármesterrel egy előzetes tárgyalást
folytatott, aki javasolt egy megoldást, ami megoldaná az előfinanszírozást és csak az önrészt kellene biztosítani.
A fejlesztéshez 8 millió forint önrészt kellene két költségvetési évben biztosítani és ez megítélése szerint
megoldható. Az idei költségvetésben 4millió forint van a napelemes pályázat önrészére, itt még a pályázati
kiírás is bizonytalan. A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
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Csukáné: Támogatta korábban is és most is, mert nagyon ráfér arra a területre a megújulás és talán segít az ott
élő embereknek.
Kisné: Arról volt szó, hogy erről a pályázatról lemond az önkormányzat, erről döntött tavaly a testület.
Varga: Úgy gondolta, hogy tiszteletben tartja a testület döntését, de csak az utolsó pillanatban engedi el a
fejlesztést, és ha közben lesz más lehetőség, akkor próbál élni vele azon az áron is, hogy újra meg kell
győznie a testületet.
Scheidl: Ki a felelős a döntésért?
Gálné: A jogszabályi környezet több tekintetben változott az előző döntés óta. Már nem a jegyző a pénzügyi
ellenjegyző jogszabályi változás miatt. Mire ez a fejlesztés megvalósul a jegyző munkáltatója már
nem a testület, hanem a polgármester lesz. A jogszabályi környezet abba az irányba megy, hogy a
polgármester viseli a felelősséget, melyet megoszt a testülettel.
Varga: Úgy gondolja, hogy nem ez az alapvető változás a beruházás szempontjából, hanem az, hogy nem banki
háttérrel és kamattal kell biztosítani az előfinanszírozást. Aki a kamatmentes kölcsönt adja az érdekelt
lesz abban, hogy a vállalkozó jól dolgozzon és a visszaigénylés megérkezzen az MVH-tól és így
rendben meg tudjon valósulni a beruházás. A hitelfelvételi kockázat így csökkent, nem kell megnövelt
önrész a hitelfelvétel miatt és ezért más a helyzet. Ehhez olyan szerződés kell, hogy az önkormányzat
nem vállal azért felelősséget, ami a kivitelező hibájából nem úgy valósult meg és emiatt nem hívható
le a támogatás.
Scheidl: Az is kérdés szerinte, hogy hogyan viszonyulnak ehhez a szeremlei emberek. Fontos-e annyira ez a
beruházás, hogy megérje ezt a kockázatot. Úgy gondolja, hogy Szeremlének a környezet a vonzereje
és ehhez ez az épített környezet nagyon lényeges. Ha a pénzügyi kockázat csökkent és ez egy
fontosnak ítélt fejlesztés, akkor indokolt a megvalósítása. Milyen egyéb látványberuházás valósulhat
még ezen kívül? Semmi. Sokan azt sem tudják, hogy az iskola megújult, mert kívülről nem látható.
Varga: A település olyan forradására kapna szépségtapaszt a fejlesztés segítségével, ami nagyon sokat
változtatna a település képén és ezen kívül megvalósulhatna egy közterületi játszótér, ami egyáltalán
nincs a községben. Most a lakosok is inkább szemétlerakóként kezelik a területet, mert olyan
állapotok vannak. Ha változna a terület képe, akkor a lakosok hozzáállása is változna.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra:
84/2012.(VI.25.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 104/2011.(VIII.24.)önkormányzati határozatának az
EMVA falumegújítás pályázat keretében elnyert támogatásról való lemondásra vonatkozó 2. mondatát hatályon
kívül helyezi és felhatalmazza a polgármestert a „Szeremle kapuja – szabadidőpark kialakítása” projekt
kivitelezésével kapcsolatos előkészítésre, az ehhez szükséges intézkedések megtételére és a közbeszerzési eljárás
megindítására.
Felelős:polgármester
Határidő: 2012.08.01.

A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
84/2012.(VI.25.)önkormányzati határozat
Szeremle
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
104/2011.(VIII.24.)önkormányzati
határozatának az EMVA falumegújítás pályázat keretében elnyert támogatásról való lemondásra
vonatkozó 2. mondatát hatályon kívül helyezi és felhatalmazza a polgármestert a „Szeremle kapuja –
szabadidőpark kialakítása” projekt kivitelezésével kapcsolatos előkészítésre, az ehhez szükséges
intézkedések megtételére és a közbeszerzési eljárás megindítására.
Felelős:polgármester
Határidő: 2012.08.01.
3. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a kistelepülések szennyvízkezelésére
vonatkozó előterjesztésre, felkéri a Global Zöldenergia Kft. képviseletében megjelenő Bankos Zsoltot, hogy
szóban is tájékoztassa a képviselőket a lehetőségekről és válaszoljon az esetleges kérdésekre.
Bankos Zsolt ügyvezető: Cégével különböző önkormányzati projekteket készítenek 2000 lakos egyenérték alatt.
Komplex megoldási csomagokat adnak az előkészítéssel, kivitelezéssel, pénzügyi megoldásokkal. 7
folyó ilyen jellegű pályázatuk van jelenleg. Ezt a rendszert úgy kell elképzelni, hogy tulajdonképpen
kicsinyített mása a nagy szennyvíztisztítóknak, 2,5m magas 4 m3 tartály, be van ásva a kertbe, ebbe
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kerül a szennyvíz. A tartálynak 3 része van: ülepítő, aktív iszap légbefúvóval baktériumos tisztítás,
tisztított víz a 3. tartályban. A talajba egy szikkasztó mező kerül kialakításra, ami egy föld alatti
locsolónak felel meg. 8-10 m-es cső van folyami kavicságyba beásva a talajba. Ezt minden lakos oda
kéri a saját területén ahova akarja, folyamatosan szikkad a kertben. Ahol nincs erre műszaki megoldás,
ott szikkasztó alagutat, ahol talajvizes a terület, ott szikkasztó dombot készítenek a föld felé, 50-60 cmes föld van rajta. Erre a megoldásra mindenféle engedélyt megadnak. Tudni kell, hogy a helyi
lerakótelepek megszűnnek, nagy telepekre lehet szállítani, de nem biztos, hogy fogadni tudja, mert az
meghatározott százalékban fogadhat be állott szennyvizet. A másik lehetőség a csatornázás. Az unión
belül a legelmaradottabbak vagyunk a szennyvízkezelésben. Ez az eljárás nyugaton már évtizedek óta
bevált dolog, mert extrém domborzati viszonyok között is kivitelezhető. Az önkormányzatnak nincs
fenntartási költsége, szemben a csatornázással, ahol a lakosokat a szennyvízdíj terheli. Nincs
üzemeltetési költség, a lakosnak évente kb. 1 m3 fekete iszapot kell kitermelni, ennek ára 2-2,5ezer ft.
Ezen kívül a szennyvíz mennyiségétől függően 500-800ft havi áramszámla növekedés várható a
légbefúvó miatt. Az egyetlen eszköz ami meghibásodhat az a légbefúvó, de olyan szerződést kötnek a
kivitelezővel, hogy meghibásodás esetén 24 órán belül ki kell cserélniük és beszerzési áron kell adni az
újat. Előnye ennek a megoldásnak, hogy telepítéskor nincs út- és járdafelvágás, 1 lakos kertjébe 1 nap a
kivitelezés helyreállítással együtt. A csatornázásnál a sikeres pályázathoz a lakosok 80%-ának rá kell
kötni, itt csak a KSH szerinti lakóházszám 50% feletti csatlakozását várják el. DDOP programban 90%
támogatás volt. Most nincs kiírás, de egy éven belül biztos indul 85-90% támogatással. A fennmaradó
rész a lakossági önerő, ami 200ezer ft/ingatlan a költség, a hiányzó rész lakossági takarékkal
(továbbiakban: LTP) 800-1000 ft-ból havonta megoldható. A cégcsoport beruházási hitelt is ad és
előfinanszíroz és van rá kamat támogatás. LTP 5 éves futamidőn belül érdemes. A fejlesztést a
következő ütemezésben valósítják meg: 1. lakossági fórum, tájékoztató, szándéknyilatkozat arról, hogy
a lakos az önkormányzatot bízzza meg a tervezéssel, nyilatkozik az önerő fizetés módjáról, ha megvan
az 50% feletti szándéknyilatkozat, akkor jön a 2. szakasz, az előkészítés (pályázatra 60 nap van a
kiírástól a beadási határidőig), amibe beletartozik a települési szennyvízkezelési program készítése,
engedélyeztetés, figyelő kutak önkormányzati telkekre vízjogi létesítési engedély, házankénti
tervdokumentáció elkészítése, majd következik a 3. szakasz a pályázatírás, hatástanulmánnyal (ez
utóbbit csak sikeres pályázat esetén kell kifizetni) 4. kiviteli tervezés, közbeszerzés, megvalósítás.
Előny még, hogy aki nem csatlakozik elsőként, akkor a második körben indulhat, ha 33 lakos min.
50millió forint értékben összeáll.
Juhász István: Működik már ilyen?
Bankos: Működik pl. Véménden, meg lehet nézni, ott a közintézményeknél is ezt telepítették. Ahol jó derítő
van, azt lehet használni esővíz tározónak.
Scheidl: Meglévő derítőt át lehet-e alakítani, mert nehéz a portákon helyet találni?
Bankos: A pályázat nem támogatja, de ha műszakilag megoldható, akkor lehet a régi helyére.
Varga: Korábban már foglalkozott az önkormányzat ezzel a kérdéssel, akkor a bajai rendszerhez való
csatlakozás és a gyökérzónás rendszer vetődött fel lehetséges megoldásként. Voltak egy
teleplátogatáson is Bóly környékén. A lakossági fórumon elhangzottak eredményeként elállt az akkori
önkormányzat a kivitelezéstől, mert nagy volt az érdektelenség. Szeremle vonatkozásában az ismertetett
megoldás szóba jöhet a szűk beépítettség miatt, de korábban nem volt olyan rendszer, ami erre reális
megoldást jelenthetett. A szeremlei lakosság ma talán azt gondolja, hogy nincs szüksége erre, mert a
saját „nem kezelése” jó megoldás, de a szankciók vagy a környezet-terhelési díj bevezetésével rögtön
változik a helyzet és megjelenik a lakossági érdekeltség is. Úgy gondolja, hogy érdemes volna testületi
és falu szinten egy új kört futni és ezt a lehetőséget megismertetni a lakossággal.
Bankos: Szívesen megszervezi a véméndi bemutatót és az itteni lakossági tájékoztatót. Úgy gondolja, hogy most
még időben van mindenki az előkészítéshez és mire a pályázat kiírásra kerül, addigra készen lehet
minden benyújtandó anyag.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
85/2012.(VI.25.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Global
Zöldenergia Kft.-vel Szeremle község szennyvízkezelésének megoldására szolgáló előzetes tárgyalásokat
folytasson és a szükséges előkészítő lépéseket megtegye.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012.07.30.
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4. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a KEOP pályázathoz kapcsolódó EU Önerő
Alap benyújtására vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat. Elmondja, hogy konzorcionális partnerként meg kell hoznia a szeremlei
önkormányzatnak is a határozatot.
A javaslathoz észrevétel, hozzászólás nincs, polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
86/2012.(VI.25.)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az EU Önerő Alap pályázat benyújtása
KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú „Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai
stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben”
című projekt II. forduló önerő támogatására című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
A
Szeremle
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Homokhátsági
Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagjaként elfogadja, hogy a Társulás a KEOP
1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosítójú „Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására
szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” II. forduló
pályázat megvalósításához szükséges önerő támogatására az EU Önerő Alapra pályázatot nyújtson be.
A pályázat alapjául szolgáló fejlesztés legfontosabb adatai:
Megnevezés: Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer
kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben II. forduló
Azonosító száma:
KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004
Összköltsége:
3 440 033 840,-Ft
Saját forrás (EU Önerő Alap nélkül):
927 223 660,-Ft
Saját forrás (EU Önerő Alap pályázat sikere esetén):
463 611 830,-Ft
Saját forrás biztosításának módja:
koncessziós díj
Pénzügyi ütemezés: melléklet szerint
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító
Konzorciumnak fizetett tervezési hozzájárulás visszautalására vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre,
kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Az előterjesztéshez észrevétel, hozzászólás nincs, polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
87/2012.(VI.25.)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium
Taggyűlésének 8/2011 (12.07) TGY. határozata alapján nyilatkozik arról, hogy a Dél-alföldi
Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő 70
%-át, 177.727 ft-t, azaz százhetvenhétezer-hétszázhuszonhét forintot a 12076903-00388552-00100006 sz.
bankszámlára kéri utalni, melynek tulajdonosa a Szeremle Községi Önkormányzat.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről BVPMH Jegyzői Irodáját a kivonat
megküldése útján értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő:azonnal
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása
2012.06.21-i hatállyal ismételten módosult, így javasolja annak az előterjesztés melléklete szerinti egységes
szerkezetbe foglalt jóváhagyását.
A polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
88/2012.(VI.25.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását 2012. 06. 21-i hatállyal, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
egységes szerkezetbe foglalva.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a BTKT elnökét értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
88/2012.(VI.25.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Bajai Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását 2012. 06. 21-i hatállyal, az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalva.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a BTKT elnökét értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a helyettes háziorvos bejelentette, hogy csak augusztus végéig
tudja vállalni a helyettesítést, így javasolja a háziorvosi pályázat újabb kiírását. A pályázatot a korábbi pályázati
felhívásban közölt feltételekkel, július 30. 12 óra beadási határidővel javasolja elfogadásra. A polgármester kéri
a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csukáné: Egyet ért a pályázat kiírásával, az lenne a legjobb a településnek ha rendes és nem helyettesítő
háziorvos lenne.
A javaslathoz észrevétel és további hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra:
89/2012.(VI.25.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jelen határozat 1. számú mellékletét képező
pályázati felhívás szerint - pályázatot hirdet Szeremle község területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes
háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására valamint az iskola egészségügyi ellátás biztosítására.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Bácskai Naplóban, helyben szokásos módon
valamint a település honlapján tegye közzé.
Felelős: polgármester
Határidő: közzététel – 2012.07.05.
pályázat benyújtás - 2012.07.30. 12 óra
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
89/2012.(VI.25.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jelen határozat 1. számú mellékletét képező
pályázati felhívás szerint - pályázatot hirdet Szeremle község területi ellátási kötelezettséggel működő
vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására valamint az iskola egészségügyi ellátás
biztosítására.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Bácskai Naplóban, helyben szokásos
módon valamint a település honlapján tegye közzé.
Felelős: polgármester
Határidő: közzététel – 2012.07.05.
pályázat benyújtás - 2012.07.30. 12 óra
Csukáné: A közmunkások a kisbolt előtt tegyenek rendet. Az ott árusítók sok szemetet hagytak ott. A szelektív
hulladékgyűjtő mellett üvegtábla van.
Pápicsné: A Bercsényi utca végén mi van azzal a házzal?
Varga: Hivatalosan már felléptünk, a bírságot befizette.
Pápicsné: A Munkástelep is problémás, nem nyírják a füvet, szemét van. Úgy hallotta, hogy nem kapnak
segélyt, akik nem tartják rendben a környezetüket.
Varga: A szegregált lakókörnyezetre nincs most pályázat, így jelenleg nincs megoldás.
Kisné Kovács Zsuzsa képviselő asszony elfoglaltságára hivatkozva elhagyja a helyiséget, így a testület létszáma
4 főre változik.
5. napirendi pont – szociális ügyek – zárt ülés
Az ülésen egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszönve a jelenlétet, az ülést
berekeszti.
Kmf.
Varga György
polgármester

Gál Vilmosné
körjegyző
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