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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: 2012. március 19-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 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 helyi szociális rendelet felülvizsgálata - rendelet
Előadó: polgármester
3. A 2012. évi önkormányzati pályázati lehetőségek megvitatása
Előadó: polgármester
4. A sportköri beszámoló megvitatása
Előadó: polgármester
5. Pünkösdi ladikázás és Borsoskalács Fesztivál előkészítése
Előadó: polgármester
6. Sportfejlesztési koncepció elfogadása
Előadó: polgármester
7. Egyéb ügyek - az új önkormányzati törvény megvitatása
- a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása

- új üzemeltetési koncepció elfogadása
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 lezajlott a március 15-i
rendezvény, köszöni a közreműködést és a részvételt. Az éves falugyűlés is rendben lezajlott, a lakosság részéről
nem volt nagy érdeklődés, bár tavaly még kevesebben voltak. Sajnálatos, hogy vannak olyan problémák, amikről
az emberek maguk között beszélnek, de ezeknek a normális megvitatása sosem kerül sorra. 2002 óta cél ennek a
közönynek a megszüntetése, de ebben még nem tudtak eredményt elérni.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs.
A polgármester az alábbiak szerint ismerteti a határozat-tervezetet:
53/2012.(III.19.)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:
53/2012.(III.19.)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 hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a helyi szociális rendelet felülvizsgálatára és
módosítására vonatkozó előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
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javaslataikat.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs.
Mivel módosító javaslat nem érkezik, a polgármester a meghívó melléklete szerinti rendelet-tervezetet bocsátja
szavazásra.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:

4/2012.(III.21.)önkormányzati rendelet

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
4/2011.(III.23.)önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)

3. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, pályázati lehetőségekre vonatkozó
előterjesztésre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Kisné: Megítélése szerint Szeremle nem használja ki a környezetét. A kistöltésen, a nyári gáton futópályát, a
Sugovicán kajak vagy evezős helyet lehetne kialakítani. A művház kihasználatlan, de a tetőterében lehetne
egy diákszállás létrehozni, mert nincs vendégház Szeremlén. A központi konyhát is jobban ki lehetne
használni a nyáron. A kerékpárosok is egyre többen jönnek és nincs helyben sem szállás, sem étkezési
lehetőség.
Varga: A vízisport része szerinte nem kivitelezhető, mert natura 2000-es területen fekszik, és most kivették a
revitalizációból is. Ennek akkor lesz realitása, ha a bajai Sugovicával össze lesz kötve. Így el vagyunk zárva
attól a területtől, ami valóban érték lehetne.
Scheidl: A bicikliút Baja felé lekerült a napirendről?
Varga: Baja-Szeremle között kitették az Eurovelo táblát, nem várható, hogy ehhez képest változás lesz és építenek
esetleg a töltéskoronán egy utat. Ha egy másik út épülne, ami rácsatlakozik a bajai elkerülőre, akkor lenne
igazán jó és használható. Azt is problémának látja, hogy ez a terület szabályosan nem megközelíthető nagy
gépjárművel.
Csukáné: A Mogyi ezen a szakaszon edz, lehet, hogy támogatná a töltés tetején építendő bicikliutat.
Varga: A töltés tetején egy futópályát tudna elképzelni, mert mindenki az út szélén fut, ami veszélyes. A triatlont rá
lehetne építeni erre. Az első pályázattal kapcsolatosan el kívánja mondani, hogy olyan pályázatok nincsenek,
amiből gépek szerezhetők be. Azért javasolná az I. célterületet, mert állandó probléma a szállítás megoldása.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs. A polgármester javasolja, hogy a testület egyenként hozzon
határozatot az egyes pályázatok benyújtásáról. A testület a javaslattal egyhangúlag egyetért.
A polgármester az előterjesztés 1. pontjára hivatkozva az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
54/2012.(III.19.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati felzárkóztatási
támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 5/2012.(III.1.)BM rendelet szerint, 5millió forint
támogatási igénnyel pályázatot nyújt be
I. célterület (a település önfenntartó képességének javítására)
a) önfenntartó képességet segítő, önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, átalakítása
b) önfenntartást segítő gépek, kisgépek, eszközök felújítása, beszerzése tárgyában.
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a pályázat elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok megtételére, valamint a pályázati dokumentáció aláírására.
Felelős: körjegyző, polgármester
Határidő: 2012.05.02.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
54/2012.(III.19.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati
felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 5/2012.(III.1.)BM rendelet szerint,
5millió forint támogatási igénnyel pályázatot nyújt be
I. célterület (a település önfenntartó képességének javítására)
a) önfenntartó képességet segítő, önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, átalakítása
b) önfenntartást segítő gépek, kisgépek, eszközök felújítása, beszerzése tárgyában.
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a pályázat elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a
szükséges jognyilatkozatok megtételére, valamint a pályázati dokumentáció aláírására.
Felelős: körjegyző, polgármester
Határidő: 2012.05.02.

3
A polgármester az előterjesztés 2. pontjára hivatkozva az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
55/2012.(III.19.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a települési önkormányzatok és a
többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 2/2012.(III.1.)BM
rendelet szerint, mint a Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség gesztor önkormányzata pályázatot nyújt be a
körjegyzőség 1 fő igazgatási előadói álláshelyének megszüntetésével kapcsolatosan.
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a pályázat elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok megtételére, valamint a pályázati dokumentáció aláírására.
Felelős: körjegyző, polgármester
Határidő: 2012.04.12.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
55/2012.(III.19.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a települési önkormányzatok és
a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló
2/2012.(III.1.)BM rendelet szerint, mint a Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség gesztor önkormányzata
pályázatot nyújt be a körjegyzőség 1 fő igazgatási előadói álláshelyének megszüntetésével kapcsolatosan.
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a pályázat elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a
szükséges jognyilatkozatok megtételére, valamint a pályázati dokumentáció aláírására.
Felelős: körjegyző, polgármester
Határidő: 2012.04.12.
A polgármester az előterjesztés 3. pontjára hivatkozva elmondja, hogy a 3/2012.BM rendelet alapján az ÖNHIKI
pályázat benyújtásának határideje 2012. április 30. Javasolja, hogy erről majd később hozzon döntést a testület,
amikor már a zárszámadás és a költségvetés is rendben lezajlott és már a pontos adatokkal hozható meg a határozat.
A testület a javaslattal egyhangúlag egyetért, külön határozatot nem kíván hozni a kérdésben.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat az előterjesztés 4. pontjával
kapcsolatosan.
Baloghné: A 4. ponttal kapcsolatosan ő inkább egy új sportpálya kialakítását javasolja.
Melnik: Ő a régi pálya megtartását és egy új létrehozását is javasolja.
Varga: A rendelkezésre álló forrásból reálisan nem lehet egy új sportpályát kialakítani öltözővel, ezért inkább az
iskolai sportudvar felújítását javasolja oly módon, hogy az alkalmas legyen több sportág gyakorlására és
legyen elválasztható az iskolától és nyitottá téve a lakosok számára is, így egyaránt szolgálná az iskolai,
óvodai és a közösségi használatot is.
A polgármester az előterjesztés 4. pontjára hivatkozva az alábbi határozati javaslatot bocsátja szavazásra:
56/2012.(III.19.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012.(III.1.)BM
rendelet szerint az alábbi pályázatokat nyújtja be:
1. Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények felújítása
A fejlesztés tárgya: Szeremle, Fő utca 48. szám alatti óvodai tagintézmény nyílászáró cseréje, hőszigetelése
A fejlesztés tervezett bruttó értéke:
24.534.663,Támogatási igény (90%):
22.081.197,A vállalt önrész (10%):
ebből 2012. évi költségvetés terhére: 1.400.000,2013. évi költségvetés terhére: 1.053.466,2. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
A fejlesztés tárgya: Szeremlei közösségi sportudvar kialakítása
A fejlesztés tervezett bruttó értéke:
19.999.975,Támogatási igény (90%):
17.999.978,A vállalt önrész (10%):
ebből 2012. évi költségvetés terhére: 1.200.000,2013. évi költségvetés terhére: 799.997,3.Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása
A fejlesztés tárgya: Térfigyelő-rendszer kialakítása és sebességjelző beszerzése Szeremlén
A fejlesztés tervezett bruttó értéke:
9.918.700,Támogatási igény (90%):
8.926.830,-
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A vállalt önrész (10%):

ebből 2012. évi költségvetés terhére: 461.000,2013. évi költségvetés terhére: 530.870,A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a pályázatok elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok megtételére, valamint a pályázati dokumentáció aláírására.
Felelős: körjegyző, polgármester
Határidő: 2012.04.02.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 0ellenében az alábbi határozatot hozza:
56/2012.(III.19.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
4/2012.(III.1.)BM rendelet szerint az alábbi pályázatokat nyújtja be:
1. Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények felújítása
A fejlesztés tárgya: Szeremle, Fő utca 48. szám alatti óvodai tagintézmény nyílászáró cseréje,
hőszigetelése
A fejlesztés tervezett bruttó értéke: 24.534.663,Támogatási igény (90%):
22.081.197,A vállalt önrész (10%):
ebből 2012. évi költségvetés terhére: 1.400.000,2013. évi költségvetés terhére:
1.053.466,2. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
A fejlesztés tárgya: Szeremlei közösségi sportudvar kialakítása
A fejlesztés tervezett bruttó értéke: 19.999.975,Támogatási igény (90%):
17.999.978,A vállalt önrész (10%):
ebből 2012. évi költségvetés terhére: 1.200.000,2013. évi költségvetés terhére:
799.997,3.Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása
A fejlesztés tárgya: Térfigyelő-rendszer kialakítása és sebességjelző beszerzése Szeremlén
A fejlesztés tervezett bruttó értéke: 9.918.700,Támogatási igény (90%):
8.926.830,A vállalt önrész (10%):
ebből 2012. évi költségvetés terhére: 461.000,2013. évi költségvetés terhére:
530.870,A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a pályázatok elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a
szükséges jognyilatkozatok megtételére, valamint a pályázati dokumentáció aláírására.
Felelős: körjegyző, polgármester
Határidő: 2012.04.02.
4. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött Dunagyöngye Sportkör beszámolójára, kéri a
testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csukáné: Felsőbb osztályba került a focicsapat, úgy hallotta, hogy ez több pénzzel jár.
Melnik János sportköri elnök: A szövetség 5 éve nem ad a csapatoknak semmi pénzbeli támogatást. Amiről az
alpolgármester asszony beszél, azokra a pénzekre pályázni lehetett volna, de nem tudták vállalni a
feltételeket. A pályázat szerint éves szinten kellene emelni a gyereklétszámot és ezt nem tudják teljesíteni.
Csukáné: Miért van kétszer az üzemanyag a beszámolóban?
Melnik: Mert el kellett juttatni a gyerekeket Dunafalvára és a meccsekre is.
Csukáné: A mezeket ajándékba kapták, miért van a kiadások között?
Melnik: A budapesti informatikai kft. pénzt nem tudott adni, hanem szerelést adott. Ebben az évben nem tudják
ilyen összeggel támogatni. A megye I. osztályban játszó csapatokkal nem tudják felvenni a versenyt, mert
egyik csapat költségvetése sincs 10millió forint alatt. A gyerekeknek azonban ez nagy fejlődési lehetőség.
Kiesés nem lesz, mert nincs elég csapat. U16-os csapat jól szerepel, dobogó közelben vannak. Van egy
korosztály ami hiányzik, mert elmentek Bajára játszani. Szeremleiekből és 3 falvaiból kerülnek ki a
gyerekek, a szeremlei felnőtt csapatban is 8 szeremlei játszik. Ezt fontosnak tartja, mert Baracskára pl.
azért nem járnak ki a lakosok, mert nincs baracskai a csapatban.
Csukáné: Hibázott az elnök is abban, hogy még mindig nem Szeremlén játszák a meccseket. Évek óta nem látott a
testület egy normális beszámolót. Hibának tartja, hogy nincs működő felügyelő bizottság vagy vezetőség.
Melnik: Ő örülne a legjobban, ha lennének még mellette emberek. Itt nem talál egy embert, aki segít. Sokat kell
menni ligaülésre, biztosítani, hogy hogyan jutnak el edzésre, ami nagyon sok energiáját elveszi.
Csukáné: Igazán nincs csapatszellem, ha nem segítenek.
Melnik: Sajnos a szülők sem járnak a meccsekre.
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Scheidl: Az egyesület ezek szerint nem működik?
Melnik: Papíron minden rendben van. Tavaly volt ügyészségi vizsgálat és mindent rendben találtak. Minden
átnéztek a papíroktól a könyvelésig. A mindennapi működéssel és segítséggel van probléma. A környéken
sehol nincs tagdíj, mert rögtön csökken a létszám. A gyerekek a sportorvosi díj felét fizetik meg, ez az
összes támogatás, amivel hozzájárulnak a költségekhez.
Kisné: Már focizni sem akarnak a gyerekek, és ez nagy probléma. Látja a táncosok szervezésénél is, ha nem
szólnak rájuk külön, akkor nem jönnek.
Varga: Sok dolog elhangzott, ami kórképe a magyar társadalomnak és a mi közösségünknek is. Addig kell örülni,
amíg vannak egyesületeink. Az anyagi és a lelki megszorultságból is fakad, hogy itt tartunk. Objektív és
szubjektív okok miatt nem áldozunk a közösségekre.
Melnik: Minden edzés előtt felhívom az összes gyereket. A Facebookon csináltunk egy oldalt, amihez csak a
sportolók férhetnek hozzá, ahol fenn vannak az edzés időpontok, mégis fel kell hívni őket külön-külön
telefonon, ha azt el akarják érni, hogy ott legyenek az edzéseken.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs.
A polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
57/2012.(III.19.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunagyöngye Sportkör 2011. évi beszámolóját az
önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról jóváhagyja.
Tekintettel az elfogadott beszámolóra a 2012. évi költségvetésben biztosított sportköri támogatás felhasználása
megkezdhető.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
57/2012.(III.19.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunagyöngye Sportkör 2011. évi beszámolóját az
önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról jóváhagyja.
Tekintettel az elfogadott beszámolóra a 2012. évi költségvetésben biztosított sportköri támogatás
felhasználása megkezdhető.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
5. napirendi pont
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy május 27-28-án lesz az idén a Pünkösd. Tekintettel arra, hogy a
Pünkösdi Ladikázás és Borsoskalács Fesztivál a település legjelentősebb rendezvénye, szükséges már most
megkezdeni az előkészítést. A polgármester elmondja, hogy a 2012. évi költségvetésben a szokásos összeg a
rendezvény megtartására betervezésre került. Fontos körvonalazni, hogy milyen keretekben gondolkodunk:
vasárnap és/vagy hétfő, maradjunk-e a vasárnapnál; a megszokott program legyen vagy valamilyen specialitás; egy
napos vagy kétnapos rendezvény legyen.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Kisné: Javasolja, hogy most is vasárnap, május 27-én és egynapos legyen a rendezvény. Jó, ha van egy-két
vendégcsoport, mert az mindig színt visz az eseményekbe.
Varga: A márciusi néptánc műsor olyan színvonalú volt, hogy önálló program is lehetne.
Kisné: Mint házigazdák fellépnének a szeremleiek is. Sem a zenészek, sem a táncosok nem szeretik a szabadteret,
mert „elmegy” a hang. Fontosnak tartja, hogy Sárközzel ez a köldökzsinór ne szakadjon el. Hívogatnak
minket vissza is és ez a kapcsolat fontos.
Varga: A hangosítást már lebeszélte, mert a márciusi rendezvény is bebizonyította, hogy ez nagyon lényeges
kérdés.
Kisné: A Hauk Leventének a falu nevében kellene legalább egy köszönőlevelet küldeni, vagy a pünkösdi
rendezvényen átadni neki valamit. A pontos program ezt követően kerül összeállításra.
Csukáné: Azt javasolja, hogy az idősebb táncosok is készüljenek és lépjenek fel.
Varga: Ezt végig lehetne gondolni.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a testület külön határozatot nem kíván hozni.
6. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a helyi sportfejlesztési koncepcióra vonatkozó
előterjesztésre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Elmondja, hogy a koncepció
elfogadása előfeltétele a 3. napirendi pontban tárgyalt sportpályázat benyújtásának. A polgármester elmondja, hogy
csökken a gyermeklétszám és azok közül is egyre kevesebben akarnak sportolni és így nehéz egy felfelé ívelő
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koncepciót készíteni, de az irányvonalakat mindenképpen érdemes meghúzni. Az iskolán belül a tornaterem és a
sportudvar kialakítása is ebbe az irányba mutat – az alapvető infrastruktúra kialakítása, egészségesebb
körülmények, vonzóbb terek. Fontosnak tartja a szabadtéri sportolás feltételeinek biztosítását. Ebben akkor leszünk
sikeresek, ha együttműködünk az egyesületekkel. A röplabda irányába való elmozdulás egy strandröplabda pálya
kialakításával megoldható lenne.
Kisné: A szabadtéri sportlehetőségek, futás, gyaloglás, kerékpározás, megítélése szerint nem igényelne nagy
befektetést.
Varga: A triatlonnal ez „házasítható” lenne.
Scheidl: Sportpályáról indulva a halásztanya majd a Kádár sziget igazán szép túra lenne.
Varga: Egyet ért abban, hogy ez viszonylag kis befektetéssel megoldható lenne.
Scheidl: Egyre több szeremlei jár be Bajára kerékpárral, szerinte egyeztetni kellene Bajával a kerékpár út
kérdésében, mert ez így veszélyes. A vízitúra is jó lenne, de csak akkor, ha egy kört lehetne leírni. A
szakasz ápolatlan, nem lehet benne csónakázni. Megnyitni nem lehet, mert magasabban van mint a Duna.
A gyaloglásra és a biciklizésre azonban rá lehetne lépni.
Melnik: Egy tornák rendezésére alkalmas kispályával lehetne még pénzhez is jutni, mert keresik a csapatok a
lehetőséget.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás, javaslat nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra:
58/2012.(III.19.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szeremle Község Sportfejlesztési Koncepcióját (lsd. jkv.
melléklete) jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
58/2012.(III.19.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szeremle Község Sportfejlesztési Koncepcióját
(lsd. jkv. melléklete) jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
7. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként kiküldött, az új önkormányzati törvényre vonatkozó
tájékoztatóra, kéri a testületi tagokat, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Kérdés, észrevétel nincs, a testület megköszöni az írásos tájékoztatót.
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó előterjesztésre és határozattervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A felvetéshez észrevétel hozzászólás nincs, a polgármester a meghívó melléklete szerinti határozat-tervezetet
bocsátja szavazásra, melyet a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbiak szerint hagy jóvá:
59/2012.(III.19.) önkormányzati határozat
Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása (III. módosítás)
1.) Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bajai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodásának
módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:
a) A Társulási Megállapodás II. fejezete 14.1.-14.2. pontjainak szövege az alábbiakra módosul:
14.1. Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanácsa kijelöli Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületét arra, hogy a társulás által
szolgáltatott családsegítő szolgáltatásokról, valamint gyermekjóléti szolgáltatásokról alkosson
rendeletet.
14.2. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentesen nyújtott ellátások.
b) A Társulási Megállapodás VIII. fejezete 41. pontjának szövege az alábbiakra módosul:
41. A Társulás tárgyévi költségvetési tervezetét a Társulás Elnöke a mindenkor hatályos, az
államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Ávr.) ide vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével az ott rögzített
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2.)

3.)
4.)

5.)

határidőre a Társulási Tanács részére beterjeszti előzetes megtárgyalás céljából.
c) A Társulási Megállapodás XIV. fejezete 65. pontjának „Ámr.” szövegrésze helyébe az „Ávr.”
szövegrész lép.
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban részletezettek alapján a
Társulás Társulási Megállapodása módosítását tartalmazó, jelen határozat 1. mellékletét képező III.
módosító okiratot, valamint a 2. melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodást jóváhagyja.
A Társulási Megállapodás a Társulás tagönkormányzatai képviselő-testületeinek minősített többségű
határozataival együtt érvényes.
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosító
okirat, valamint az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
megváltozott jogszabályi előírásoknak megfelelően Szeremle Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2004.(V.24.) rendeletét vizsgálja felül,
és a szükséges módosításokkal együtt terjessze azt a Képviselő-testület elé.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. április 30.

1. melléklet a 59/2012.(III.19.)önkormányzati határozathoz
A BAJAI KISTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS
III. MÓDOSÍTÓ OKIRATA
mely módosító okirat tartalmazza a 4/2009.(VII.3.) TT. határozattal jóváhagyott Bajai Kistérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának az alapító által
Baján 2012. február 29. napján a ___/2012. (II.29.) TT. határozata szerinti megváltozott szövegrészeket, a
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban:
Ttv.) 17. § (1) bekezdése szerint, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 5.§ (4) bekezdésében foglaltakra és a Magyar
Államkincstár által 770482 azonosító szám alatt bejegyzett Társulásra.
Módosítás okai:
- 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-ai és
a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet szerinti szabályozás
- jogszabályi hivatkozások pontosítása
1. A Társulási Megállapodás II. fejezete 14.1.-14.2. pontjainak szövege az alábbiakra módosul:
14.1. Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa
kijelöli Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületét arra, hogy a társulás által családsegítő
szolgáltatásokról, valamint gyermekjóléti szolgáltatásokról alkosson rendeletet.
14.2. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentesen nyújtott ellátások.
2. A Társulási Megállapodás VIII. fejezete 41. pontjának szövege az alábbiakra módosul:
41. A Társulás tárgyévi költségvetési tervezetét a Társulás Elnöke a mindenkor hatályos, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) ide vonatkozó
rendelkezéseinek figyelembevételével az ott rögzített határidőre a Társulási Tanács részére beterjeszti
előzetes megtárgyalás céljából.
3. A Társulási Megállapodás XIV. fejezete 65. pontjának „Ámr.” szövegrésze helyébe az „Ávr.” szövegrész
lép.
4. Jelen módosító okiratot a Társulási Tanács a ___/2012.(II.29.) TT. határozattal jóváhagyta, az a
tagönkormányzatok minősített többséggel meghozott, egyetértő döntésével érvényes. Az egységes
szerkezetű társulási megállapodás tartalmazza a jóváhagyó képviselő-testületi határozatokat. Az egységes
szerkezetbe foglalásra okot adó változások az okirat első oldalán részletezést nyertek. A jelen egységes
szerkezetű okiratot szerkesztő és készítő az összeállítás, az aktualizálás megfelelőségét aláírásával igazolja.
Baja, 2012. ……..
_____________________
P.H.
__________________
a társulás elnöke
okirat szerkesztője
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként a KEOP 1.1.1./2F/09-11 ,,Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT részét képező új
üzemeltetési koncepció elfogadása tárgyában megküldött előterjesztésre és határozati javaslatra, kéri a testületi
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tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A felvetéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, melyet a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbiak szerint hagy jóvá:
60/2012. (III.19.) önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „KEOP-1.1.1/2F/09-11 „Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT
részét képező új, átdolgozott, üzemeltetési koncepciót és az alábbi döntést hozza:
1. A Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen előterjesztés 2. mellékletét és a
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0004 pályázati konstrukció keretében benyújtott „Települési szilárd hulladék
mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési
Hulladékgazdálkodási Rendszerben” című pályázati anyaghoz készített, Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmány részét képező, egységes szerkezetbe foglalt új üzemeltetési koncepciót azzal, hogy
egyidejűleg, illetve a tagönkormányzatok általi elfogadást követően a korábbi üzemeltetési koncepció
hatályát veszti.
2. Az új üzemeltetési koncepció valamennyi tagönkormányzat elfogadó határozatával hatályosul.
3. Jelen döntésével -az 1. pont szerint- a Képviselő-testület módosítja a korábbi, 137/2011.(XI.28.) számú
önkormányzati határozatának üzemeltetési koncepcióra vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy a
határozat jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlan formában fennállnak.
Határidő: 2012.03.29.
Felelős: polgármester
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csukáné: Ha a presszó elkészül és rendbe lett téve, akkor mi lesz vele? Most volt disco és két napig égett a villany
és folyt a víz.
Kisné: A presszó rendezéséhez még nem szokott hozzá.
Csukáné: Kiadjuk-e vagy sem, szerződés lesz vagy sem, abban lesz-e felelős kijelölve a benne elhelyezett
berendezésekért, kárt okozott-e vagy sem, azt meg kell-e téríteni vagy sem? Ez mind lényeges kérdés,
amiben a testületnek döntenie kellene.
Baloghné: A szülőknek kellene felelősséget vállalni a fiatalkorúak helyett, ha használnák a helyiséget.
Scheidl: Az iskolát valószínűleg államosítják, emiatt az óvodát le kellene választani az ÁMK-ról. A régi presszó
helyiségét szerinte együtt kellene kezelni a művelődési házzal és zárt klub rendszerben működtetni. A
vállalkozót rentábilissá kell tenni, hogy érdemes legyen a népműveléssel együtt kezelnie a presszót.
Varga: Ha a művelődési házat élettel szeretnénk megtölteni, az csak a presszóval együtt megy. Javasolja, hogy
erről gondolkodjon még a testület. Most csak beszélgessünk, mert nem vagyunk elkésve, hiszen most úgy is a
rendbetétel időszakasza zajlik.
Csukáné: Panasz érkezett, hogy az ártézi kútnál lévő árok tele van műanyag flakonokkal, amit ki kellene takarítani
és szólni, hogy ne dobálják oda.
Varga: Utánanéz és intézkedik.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs.
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

