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SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1.
T.: 76/576-146
E-mail: phszeremle@t-online.hu

Jegyzőkönyv
Készült: 2011. január 30-án, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselőtestületének ülésén
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7
képviselőből 6 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. A Képviselő-testület 2012. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: polgármester
3. A háziorvosi feladat-ellátásra kiírt felhívásra beérkezett pályázat megvitatása
Előadó: polgármester
4. Étkezés szakmai program jóváhagyása
Előadó: polgármester
5. A 2012. évi ivóvíz díjáról szóló rendelet módosítása - rendelet
Előadó: polgármester
6. Egyéb ügyek - beszámoló a polgármester BTKT-ban végzett tevékenységéről
7. Bács-Trans Kft. kérelme – zárt ülés
8. 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 szociális tüzifa programban
75m3 juhar tüzifa beszerzésére nyert lehetőséget az önkormányzat. Április végéig le kell zajlania még a
kiosztásnak is, így várhatóan február 20-án dönt az elosztás mikéntjéről a testület egy rendelet formájában. Az év
végén támogatást kapott az önkormányzat, melynek köszönhetően sor került a Fő utcai ingatlan megvételére. A
polgármester kéri a megjelent körzeti megbízottat és a polgárőrség vezetőjét, hogy úgy tekintsenek erre az
ingatlanra, mint köztulajdonra, és segítsék annak megőrzését a közösség számára.
Csukáné: Nagyon jó, hogy a házat sikerült hitel nélkül megvenni, javasolja, hogy kerüljön egyesületi használatba.
Varga: Egyetért, erről a testület már korábban döntött, hogy így próbálja az egyesületet céljai megvalósításában
támogatni.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs.
A polgármester az alábbiak szerint ismerteti a határozat-tervezetet:
1/2012.(I.30.)önkormányzati határozat-tervezet
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról valamint a két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolóját jóváhagyja.
A polgármester szavazásra bocsátja az ismertetett határozat-tervezetet, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az
alábbi határozatot hozza:
1/2012.(I.30.)önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról valamint a két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolóját jóváhagyja.
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2. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a testület 2012. évi munkatervére vonatkozó
előterjesztésre és javaslatra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csukáné: Az egyesületi beszámolókat javasolja február 20-ára áttenni.
Varga: Egyetért a javaslattal és kéri a megjelent egyesületi vezetőket, hogy a beszámolót erre az alkalomra,
legkésőbb február 15-éig készítsék el, hogy a testület számára a meghívó mellékleteként ki lehessen
küldeni. Kéri a körjegyzőt, hogy az egyesületek vezetőit írásban értesítse.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs.
A polgármester megszavaztatja az elhangzott javaslatot, melyeket a testület egyhangúlag jóváhagy.
A polgármester az alábbiak szerint ismerteti a határozat-tervezetet:
2/2012.( I.30.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évi munkatervét az alábbiak szerint jóváhagyja:
I. Az egyes testületi ülések ideje és javasolt napirendje
1. január 30.
a) Téma: az önkormányzat 2012. évi munkaterve
Előadó: polgármester
(SZMSZ 52.§.(3)bek. szerint február 15-ig)
előadó: polgármester
b) Téma: 2012. évi vízdíj rendelet módosítása
előadó: polgármester
c) Téma: étkezés - szakmai program jóváhagyás
előadó: polgármester
2. február 20.
a) Téma: az önkormányzat 2012. évi költségvetése
Előadó: polgármester
b) Téma: Szeremle Községért kitüntető cím adományozása
Előadó: polgármester
c) Az önkormányzat által támogatott szervezetek beszámolóinak megvitatása
Előadó: polgármester
február 27. FALUGYŰLÉS
3. március 19.
a) Téma: helyi szociális rendelet felülvizsgálata
Előadó: körjegyző
b) Téma: a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: körjegyző
c) Téma: Pünkösdi ladikázás és Borsoskalács Fesztivál előkészítése
Előadó: polgármester
4. április 30.
a) Téma: negyedéves beszámoló az átadott hatáskörben hozott döntésekről
előadó: polgármester
b) Téma: beszámoló a házi segítségnyújtás 2011.évi tevékenységéről
Előadó: polgármester
c) Téma: az önkormányzat 2011.évi költségvetésének zárása
(SZMSZ 52.§.(6)bek. szerint a költségvetési évet követő négy hónapon belül)
Előadó: polgármester
d) Téma: beszámoló az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról
(vagyonrendelet 3.§.(5)bek. szerint a zárszámadási rendelettel egy időben)
Előadó: polgármester
e) Téma: Önköltségek vizsgálata, térítési díj felülvizsgálata
Előadó: körjegyző
f) Beszámoló 2011. évi ellenőrzési tevékenységről
Előadó: polgármester
5. május 21.
a) Téma: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2011.évi munkájáról
Előadó: körjegyző
6. június 18.
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a) Téma: beszámoló az átadott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: polgármester
b) Téma: önkormányzati feladatellátások áttekintése, különös tekintettel a közoktatásra
Előadó: polgármester
7. szeptember 10.
a) Téma: Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról (határidő: 09.15.)
Előadó: polgármester
b) Téma: Költségvetési rendelet negyedévenkénti módosítása
Előadó: polgármester
c) Téma: Bursa Hungarica pályázati kiírás megvitatása
Előadó: polgármester
8. október 15.
a) KÖZMEGHALLGATÁS
b) Téma: beszámoló az átadott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: polgármester
c) Téma: Az önkormányzat által nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatások áttekintése
Előadó: polgármester
9. november 26.
a) Beszámoló az önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról
(határidő: november 30.)
Előadó: polgármester
b) Téma: a költségvetési rendelet negyedévenkénti módosítása
Előadó: polgármester
c) Téma: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
(határidő: 3/4éves beszámolóval együtt)
Előadó: polgármester
d) Téma: 2013.évi belső ellenőrzési terv
Előadó: polgármester
10. december 10.
a) Beszámoló az átadott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: polgármester
b) Téma: 2013. évi ivóvízdíj megállapítása (határidő: 12.15.)
Előadó: polgármester
c) Téma: 2013. évi szemétszállítási díj megállapítása
Előadó: polgármester
d) Helyi adórendeletek felülvizsgálata (határidő: 12.15.)
Előadó: polgármester
II. A testületi ülések állandó témái
Az 1. napirendi pontban tárgyalt témák:
a)
Tájékoztató az elmúlt ülést követő fontosabb eseményekről (polgármester, szóban)
b)
Beszámoló a testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról (polgármester, írásban)
Az egyebek napirendi pont keretében tárgyalt témák:
Tájékoztató a képviselőtestület és szervei feladat- és hatáskörét érintő fontosabb jogszabályi változásokról
(írásos)
Előadó: körjegyző
Felvilágosítás kérés – szóban feltett, egyszerűbb esetekben azonnali válasz bonyolultabb ügyben írásos válasz
(15 napon belül) előzetesen írásban benyújtottra válasz
Különböző tájékoztatók, egyszerűbb elbírálású ügyek
Szociális ügyek tárgyalása – zárt ülés
Előadó: polgármester
III. Munkatervbe javasolt, de fel nem vett témák: nem voltak
IV. A munkaterv megküldése
a) SZMSZ-ben felsorolt szervek, személyek
b) napirend előadója
Felelős: polgármester, kihirdetés - körjegyző
Határidő: 2012.12.31., kihirdetés – 2012.02.15.
Ez követően a polgármester végszavazásra bocsátja a 2012. évi munkatervet, melyről a testület 6 igen szavazattal 0
ellenében az alábbi normatív határozatot hozza:

4
2/2012.( I.30.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évi munkatervét az alábbiak szerint
jóváhagyja:
I. Az egyes testületi ülések ideje és javasolt napirendje
1. január 30.
a) Téma: az önkormányzat 2012. évi munkaterve
Előadó: polgármester
(SZMSZ 52.§.(3)bek. szerint február 15-ig)
előadó: polgármester
b) Téma: 2012. évi vízdíj rendelet módosítása
előadó: polgármester
c) Téma: étkezés - szakmai program jóváhagyás
előadó: polgármester
2.február 20.
a) Téma: az önkormányzat 2012. évi költségvetése
Előadó: polgármester
b)Téma: Szeremle Községért kitüntető cím adományozása
Előadó: polgármester
c) Az önkormányzat által támogatott szervezetek beszámolóinak megvitatása
Előadó: polgármester
február 27. FALUGYŰLÉS
3. március 19.
a) Téma: helyi szociális rendelet felülvizsgálata
Előadó: körjegyző
b) Téma: a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: körjegyző
c) Téma: Pünkösdi ladikázás és Borsoskalács Fesztivál előkészítése
Előadó: polgármester
4.április 30.
a) Téma: negyedéves beszámoló az átadott hatáskörben hozott döntésekről
előadó: polgármester
b) Téma: beszámoló a házi segítségnyújtás 2011.évi tevékenységéről
Előadó: polgármester
c) Téma: az önkormányzat 2011.évi költségvetésének zárása
(SZMSZ 52.§.(6)bek. szerint a költségvetési évet követő négy hónapon belül)
Előadó: polgármester
d) Téma: beszámoló az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról
(vagyonrendelet 3.§.(5)bek. szerint a zárszámadási rendelettel egy időben)
Előadó: polgármester
e) Téma: Önköltségek vizsgálata, térítési díj felülvizsgálata
Előadó: körjegyző
f) Beszámoló 2011. évi ellenőrzési tevékenységről
Előadó: polgármester
5.május 21.
a) Téma: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2011.évi munkájáról
Előadó: körjegyző
6.június 18.
a) Téma: beszámoló az átadott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: polgármester
b) Téma: önkormányzati feladatellátások áttekintése, különös tekintettel a közoktatásra
Előadó: polgármester
7.szeptember 10.
a) Téma: Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról (határidő: 09.15.)
Előadó: polgármester
b) Téma: Költségvetési rendelet negyedévenkénti módosítása
Előadó: polgármester
c) Téma: Bursa Hungarica pályázati kiírás megvitatása
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Előadó: polgármester
8.október 15.
a) KÖZMEGHALLGATÁS
b) Téma: beszámoló az átadott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: polgármester
c) Téma: Az önkormányzat által nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatások áttekintése
Előadó: polgármester
9.november 26.
a) Beszámoló az önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról
(határidő: november 30.)
Előadó: polgármester
b) Téma: a költségvetési rendelet negyedévenkénti módosítása
Előadó: polgármester
c) Téma: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
(határidő: 3/4éves beszámolóval együtt)
Előadó: polgármester
d) Téma: 2013.évi belső ellenőrzési terv
Előadó: polgármester
10.december 10.
a) Beszámoló az átadott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: polgármester
b) Téma: 2013. évi ivóvízdíj megállapítása (határidő: 12.15.)
Előadó: polgármester
c) Téma: 2013. évi szemétszállítási díj megállapítása
Előadó: polgármester
e) Helyi adórendeletek felülvizsgálata (határidő: 12.15.)
Előadó: polgármester
II. A testületi ülések állandó témái
Az 1. napirendi pontban tárgyalt témák:
a) Tájékoztató az elmúlt ülést követő fontosabb eseményekről (polgármester, szóban)
b) Beszámoló a testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról (polgármester, írásban)
Az egyebek napirendi pont keretében tárgyalt témák:
Tájékoztató a képviselőtestület és szervei feladat- és hatáskörét érintő fontosabb jogszabályi
változásokról (írásos)
Előadó: körjegyző
Felvilágosítás kérés – szóban feltett, egyszerűbb esetekben azonnali válasz bonyolultabb ügyben írásos
válasz (15 napon belül) előzetesen írásban benyújtottra válasz
Különböző tájékoztatók, egyszerűbb elbírálású ügyek
Szociális ügyek tárgyalása – zárt ülés
Előadó: polgármester
III. Munkatervbe javasolt, de fel nem vett témák: nem voltak
IV. A munkaterv megküldése
c) SZMSZ-ben felsorolt szervek, személyek
d) napirend előadója
Felelős: polgármester, kihirdetés - körjegyző
Határidő: 2012.12.31., kihirdetés – 2012.02.15.
3. napirendi pont
Kisné Kovács Zsuzsa képviselő – hivatkozva halaszthatatlan elfoglaltságára - elhagyja a helyiséget, így a testület
létszáma 5 főre változik.
A polgármester elmondja, hogy a testület rendelkezésére bocsátott, a háziorvosi feladat-ellátásra vonatkozó
pályázatra egy pályázat érkezett, melyet dr. Juhász Katalin dunafalvi háziorvos nyújtott be azzal, hogy ő szeretné a
jelenleg két külön körzetet együtt ellátni. Ennek az az oka, hogy ha ő átjönne Szeremlére háziorvosnak, akkor
tartósan megüresedne a dunafalvi körzet. A polgármester elmondja, hogy ez csak úgy lehetséges, ha a két, eddig
önálló körzet összevonásra kerül. Ez viszont azt jelenti, hogy – tekintettel a dunafalvi körzet alacsony
kártyaszámára – a későbbiekben nem lehet majd a körzetet külön választani, így a dunafalvi háziorvos praxisjoga
ki fog terjedni a szeremlei körzetre is. Javasolja, hogy év végéig legyen helyettes és utána újra írjon ki az
önkormányzat pályázatot. Mivel egy idősebb háziorvosról van szó nem javasolja a pályázat elfogadását, inkább a
helyettesítés kérdéséről kellene dönteni. El lehetne dönteni, hogy a dunafalvi háziorvos megfelelne-e. A két körzet
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összevonása nagyon jó lenne, de nem ismeri a dunafalvi háziorvost. A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék
meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csukáné: Ha a Szalma doktor nem vállalná a monostori háziorvos is lehetne helyettes.
Varga: Abban ez nem hozna előrelépést, hogy megismerjék a dunafalvi háziorvost. Mindenféleképpen ki kellene
írni egy új pályázatot.
Róka Edit: Mikorra kell új pályázatot kiírni?
Varga: Itt nincs szabály, amikorra a testület szeretné. Arra szeretne iránymutatást a testülettől, hogy melyik irányba
induljon, a jelenlegi állapotot nyújtsa meg, vagy nyissa meg a dunafalvi vonalat a helyettesítés
tekintetében.
Csukáné: Menjünk mindjárt Dunafalva felé.
Túriné: Egyet ért, ő volt a dunafalvi háziorvosnál és meg volt vele elégedve.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs.
A polgármester az alábbiak szerint ismerteti a határozat-tervezetet:
3/2012.(I.30.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeremle község területi ellátási kötelezettséggel
működő vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására, valamint az iskola egészségügyi ellátás
biztosítására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázó dunafalvi háziorvost, dr. Juhász Katalint a testület
döntéséről értesítse és tárgyaljon az esetleges helyettesítési szerződés feltételeiről.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012.02.28.
A polgármester szavazásra bocsátja az ismertetett határozat-tervezetet, melyről a testület 5 igen szavazattal 0
ellenében az alábbi határozatot hozza:
3/2012.(I.30.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeremle község területi ellátási kötelezettséggel
működő vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására valamint az iskola egészségügyi ellátás
biztosítására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázó dunafalvi háziorvost, dr. Juhász Katalint a
testület döntéséről értesítse és tárgyaljon az esetleges helyettesítési szerződés feltételeiről.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012.02.28.
4. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a szociális étkezés szakmai programjára
vonatkozó előterjesztésre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Elmondja, hogy a
kiküldött anyagban van néhány sokkoló adat. A lakosságszám drasztikus csökkenést mutat. 2012-ben 1503 fő a
lakosságszám, ami elkeserítő. A kormányzat politikájában a lakosságszám erőteljesen jelenik meg, a feladatokat
ehhez ennek alapján rendelik az egyes településekhez.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Gálné: Kormányhivatali ellenőrzés miatt kellett egy új szakmai programot készíteni, mivel a 2004-ben készített
program elavult.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs.
A polgármester a meghívó mellékleteként megküldött előterjesztésbe foglalt írásos határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi normatív határozatot hozza:
4/2012.(I.30.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeremle község közigazgatási területén az
önkormányzati szakfeladatként ellátott étkezés szakmai programját jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy az étkezés szakmai programját helyben szokásos módon
valamint a www.szeremle.hu honlapon tegye közzé.
Felelős: polgármester, közzététel - körjegyző
Határidő: folyamatos, közzététel – 2012.02.15.
5. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a 2012. évi ivóvíz díjáról szóló rendelet
módosítására vonatkozó előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy az előterjesztés részletesen kifejti a rendelet módosítás
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szükségességét és mértékét, így nem kíván ehhez kiegészítést tenni.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs.
A polgármester a meghívó mellékleteként megküldött előterjesztésbe foglalt írásos rendelet-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:

Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012.(II.1.)önkormányzati rendelete

az ivóvíz 2012. évi díjáról szóló
17/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)

6. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Bajai Többcélú Kistérségi Társulásban végzett
munkájáról szóló beszámolóját tartalmazó előterjesztésre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket.
Csukáné: Nem nagyon derül ki ebből, hogy miért is van szükség a kistérségre.
Varga: Az új kormányzati szándék ennek megszüntetése.
Gálné: Vannak olyan normatívák, amelyek a jelenlegi rendszerben csak a kistérségen keresztül „elérhetők”, pl.
közoktatásra éves szinten 10millió forint támogatást hív le az önkormányzat a kistérségen keresztül.
Az előterjesztéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs.
A polgármester a meghívó mellékleteként megküldött előterjesztésbe foglalt írásos határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
5/2012.(I.30.)önkormányzati határozat-tervezet
A képviselő-testület a polgármester Bajai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában és a Kistérségi
Fejlesztési Tanácsában végzett 2011. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a BTKT-t haladéktalanul értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester hivatkozva a napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó jelen ülésen kiosztott előterjesztésre és
határozat-tervezetre, szünetet rendel el annak áttanulmányozására.
Szünet után.
A polgármester elmondja, hogy a pályázat még nem került kiírásra, de szükséges annak előkészítése mire a
pályázat megjelenik. Először egy feltételes közbeszerzést kell kiírni a műszaki tartalomra, ennek eredményével
lehet majd indulni a pályázaton. Egyszerűsített döntési elbírálás várható és ezt követően kezdődhet a kivitelezés.
Működhet szállítói finanszírozással, ebben az esetben csak az önrészt kell állnia a testületnek, az egyéb költségek a
kivitelezőt terhelik. Az írásos előterjesztés a tervezett helyszíneket és a várható költségeket bemutatja. Az iskolánál
és a hivatalnál a mostani villamos energia igény lefedésére lenne mód, a művelődési háznál megvalósítható lenne
az épület elektromos fűtése. A nyert energia betáplálható a rendszerbe, nullszaldós és ingyen van a fűtés. Azt az
energia mennyiségét kell „belőni”, amit el is használ éves szinten a rendszer. A polgármester kéri a testületi
tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Róka Edit: Lesz-e iskola? Mi lesz az épületből?
Varga: Nehéz erre valamit mondani, mert egymásnak ellentmondó információkat kap. Az önkormányzati vagyon
államosításáról és a jelenlegi állapot fenntartásáról is szólnak a hírek. Minden elképzelhető és annak az
ellenkezője is. Úgy gondolja, hogy ha minimális költséggel megoldható lenne a költséghatékony működés,
akkor meg kell tenni. Azzal a reménnyel vágunk bele, hogy lesz ráhatásunk is, hogy mi lesz az épülettel.
Csukáné: Az óvoda miért nincs a fejlesztendő épületek között?
Varga: Nem olyan nagy felhasználó és a tető fekvése sem megfelelő.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs.
A polgármester az alábbiak szerint ismerteti a határozat-tervezetet:
6/2012.(I.30.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a várhatóan a helyi hő- és hűtési
energiaigény kielégítés megújuló energiaforrásokkal támogatásra megjelenő pályázat előkészítését és az alábbiak
szerint határoz:
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázati anyag összeállításához szükséges előkészületek
lefolytatására, mely a napelemes rendszer kiépítését célozza az alábbi ingatlanokra:
- körjegyzőség épülete (Szeremle, Szabadság u. 1., hrsz.: 301)
- általános iskola (Szeremle, Dózsa Gy. u. 45/A., hrsz.: 294)
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- művelődési ház (Szeremle, Fő u. 34., hrsz.: 448)
A fejlesztés költségbecslése 50-60 millió forint, melynek pontos értékét - az elkészült műszaki leírás alapján,
hirdetmény nélküli, legalább 3 ajánlattevő részére felhívás kiküldésével megvalósuló - feltételes közbeszerzés
eredménye állapítja meg. A megpályázni kívánt támogatás az így meghatározott fejlesztési bruttó érték 85%-a, a
szükséges önerő 15%.
A tervezett fejlesztés megvalósításához szükséges önerőt az önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolítására.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: folyamatos, közbeszerzés: 2012.03.10.
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
6/2012.(I.30.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a várhatóan a helyi hő- és hűtési
energiaigény kielégítés megújuló energiaforrásokkal támogatásra megjelenő pályázat előkészítését és az
alábbiak szerint határoz:
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázati anyag összeállításához szükséges előkészületek
lefolytatására, mely a napelemes rendszer kiépítését célozza az alábbi ingatlanokra:
- körjegyzőség épülete (Szeremle, Szabadság u. 1., hrsz.: 301)
- általános iskola (Szeremle, Dózsa Gy. u. 45/A., hrsz.: 294)
- művelődési ház (Szeremle, Fő u. 34., hrsz.: 448)
A fejlesztés költségbecslése 50-60 millió forint, melynek pontos értékét - az elkészült műszaki leírás alapján,
hirdetmény nélküli, legalább 3 ajánlattevő részére felhívás kiküldésével megvalósuló - feltételes közbeszerzés
eredménye állapítja meg. A megpályázni kívánt támogatás az így meghatározott fejlesztési bruttó érték
85%-a, a szükséges önerő 15%.
A tervezett fejlesztés megvalósításához szükséges önerőt az önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére
biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolítására.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: folyamatos, közbeszerzés: 2012.03.10.
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy könyvtárfejlesztésre lenne lehetőség 100%-os támogatású pályázatot
benyújtani. Ennek keretében online könyvtári szolgáltatások kialakításához lenne lehetőség szerverek,
munkaállomások, használói számítógépek és alapszoftverek beszerzésére. Az elnyerhető támogatás a projekt
elszámolható összes költségének 100%-a, melybe az ÁFA is beletartozik. A pályázat benyújtási határideje
2012.02.17-2012.05.31. közötti időszak. A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg javaslatával
kapcsolatos észrevételeiket.
Csukáné: Az a véleménye, hogy minden ilyen lehetőséget ki kell használni.
Varga: Úgy gondolja, hogy a pályázat elkészítésével és bonyolításával meg kellene bízni egy külsős céget, aki
költségeit beépítheti a pályázatba.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozati javaslatot bocsátja
szavazásra:
7/2012.(I.30.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy TIOP-1.2.3/11/1 kódszámú, „Könyvtári
szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése” című pályázatot nyújt be Szeremle község nyilvános
települési közkönyvtárának infrastruktúra fejlesztésére.
A Képviselő-testület a pályázat előkészítésére felkéri a polgármestert és felhatalmazza a projekt pályázat
elkészítésére és bonyolítására vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012.02.17.
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
7/2012.(I.30.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy TIOP-1.2.3/11/1 kódszámú,
„Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése” című pályázatot nyújt be Szeremle község
nyilvános települési közkönyvtárának infrastruktúra fejlesztésére.
A Képviselő-testület a pályázat előkészítésére felkéri a polgármestert és felhatalmazza a pályázat
elkészítésére és bonyolítására vonatkozó szerződés aláírására.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2012.02.17.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csukáné: A presszóval mi lesz? Mikor lesz meghirdetve? Azt gondolja, hogy ha megtartja az önkormányzat jó
lenne gyermekdühöngőnek, mert kisebb kárt okoznak mint a klubban. Ehhez azonban ki kell takarítani, és
rendbe kell hozni. Felfűteni is könnyebb, mint az egész művelődési házat.
Varga: Ha nem adnánk ki, annak volna pozitívuma, mert a művelődési ház működtetése szempontjából jobb lenne.
Javasolja, hogy gondolja ezt végig a testület, még van idő, mert télen úgysem kívánja kivenni senki.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs.
7. napirendi pont – zárt ülés (lásd zárt ülés jegyzőkönyve)
8. napirendi pont– szociális ügyek – zárt ülés (lásd zárt ülés jegyzőkönyve)
Az ülésen egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszönve a jelenlétet, az ülést
berekeszti.
Kmf.
Varga György
polgármester

Gál Vilmosné
körjegyző

