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

Jegyzőkönyv
Készült: 2012. február 6-án, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7
képviselőből 7 jelen van. A polgármester jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Gál Vilmosné körjegyzőt, melyet a
testület egyhangúlag elfogad. A polgármester ismerteti a rendkívüli ülés napirendjét, melyet a testület
egyhangúlag az alábbiak szerint hagy jóvá:
Napirend:
1. Bács-Trans Kft. kérelme
Előadó: polgármester
2. Szociális célú tűzifa ellátásról szóló helyi rendelet megvitatása – rendelet
Előadó: polgármester
3. Döntés a szociális célú tűzifa ellátásról
Előadó: polgármester
1. napirendi pont – zárt ülés
A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a napirendi pont tárgyalásakor Vizin Tamás a Bács-Trans
Kft. ügyvezetője is részt kívánt venni. Kérésének eleget téve tanácskozási joggal biztosítja számára a részvételt
és kéri, hogy adja elő kérelmét és annak indokait.
Vizin Tamás: Köszönti a testületet. Annyiban változna a kérése, hogy a tartozásból kifizetne 2,5 millió forintot
8 munkanapon belül. A fennmaradó részt tíz egyenlő részben megfizetné 2012. december 31-ig. Ez még
nem veszélyeztetné a cég működését. Ezt csak akkor tudja kifizetni, ha van lehetősége dolgozni.
Csukáné: El tudja fogadni a 2,5millió forintot, de legyen a számlán és utána intézkedjenek az eljárás
megszüntetéséről.
Vizin: Képviselőként tudja, hogy szükség van a pénzre és így gyorsabban a pénzéhez jut a testület. Ha
elárverezik a gépjárműveit, nem tud dolgozni és ez neki sem lesz jó.
Felső: Ha megy ez így, akkor legyen így.
A polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
14/2012.(II.6.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Trans Kft. kérelmét, mely szerint a gazdasági
társaság önkormányzat felé fennálló tartozásának rendezésére
 2.500.000,- forintot 8 munkanapon belül fizessen meg,
 a fennmaradó tartozást tíz egyenlő részletben havi megfizetéssel 2012. december 31-ig fizesse meg
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a megállapodás elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012.02.10.
A testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
14/2012.(II.6.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Trans Kft. kérelmét, mely szerint a
gazdasági társaság önkormányzat felé fennálló tartozásának rendezésére
 2.500.000,- forintot 8 munkanapon belül fizessen meg,
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 a fennmaradó tartozást tíz egyenlő részletben havi megfizetéssel 2012. december 31-ig fizesse meg
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a megállapodás elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert
annak aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012.02.10.
2. napirendi pont
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 59/2011.(XII.23.)BM rendelet alapján az önkormányzat 75m3 tűzifa
megvásárlásához nyert támogatást. A vásárlás és a tűzifa bedeponálása megtörtént. Most az elosztás
szabályairól kellene dönteni, melyre a hivatal készített egy rendelet-tervezet, melyet kioszt a képviselők
számára, majd szünetet rendel el annak áttanulmányozására.
Szünet után.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csukáné: Javasolja, hogy a rendkívüli élethelyzetben lévőknél a polgármester járjon el és utána beszámoljon a
döntéséről.
A polgármester a javaslattal egyet ért, szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, melyet a testület 7 igen
szavazattal 0 ellenében egyhangúlag jóváhagy.
A polgármester végszavazásra bocsátja a fentiek szerint módosított rendelet-tervezetet
A testület további vita és hozzászólás nélkül, 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:

2/2012.(II.07.)önkormányzati rendelet
a szociális célú tűzifa ellátásról
(a rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)

3. napirendi pont – zárt ülés
Az ülésen egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester megköszönve a jelenlétet, az ülést berekeszti.

kmf.

Varga György
polgármester

Gál Vilmosné
körjegyző

