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E-mail: phszeremle@t-online.hu

Jegyzőkönyv
Készült: 2012. április 26-án, 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. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadása, vagyonkimutatása - rendelet
Előadó: polgármester
3. Szeremle község nemzeti vagyonáról szóló rendelet megvitatása – rendelet
Előadó: polgármester
4. A Központi Konyha 2011. évi önköltsége, a térítési díjak megvitatása
Előadó: polgármester
5. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, intézkedési terv
Előadó: polgármester
6. ÖNHIKI pályázat benyújtása
Előadó: polgármester
7. Felzárkóztatási támogatás iránti pályázat benyújtása
Előadó: polgármester
8. Egyéb ügyek
9. 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 az előző ülés óta esemény
nem történt.
A testület vita és hozzászólás nélkül, 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
66/2012.(IV.26.)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, az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
végrehajtására vonatkozó előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy a beruházások nagy részét az iskola-felújítás adta,
ennek befejezési határideje június 30. A beruházás rendben halad, a határidő tartható. A polgármester elmondja,
hogy összességében jó évet zárt az önkormányzat, azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a pénzmaradvány
oka, hogy a tavalyi évben nem lettek pénzügyileg teljesítve egyes kötelezettségvállalások pl. Fő utcai ingatlan
megvásárlása, napelemes fejlesztés.
A rendelet-tervezethez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:

Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012.(V. 7.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
(a rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)

3. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, Szeremle község nemzeti vagyonáról szóló
előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A
polgármester elmondja, hogy a kiküldött rendelet-tervezet az egyes értékhatárok nem kerültek kitöltésre, kéri a
testületi tagokat, tegyék meg erre vonatkozó javaslataikat. A polgármester javasolja, hogy a rendelet-tervezet
3.§ (2), 3.§ (3) e), 3.§ (3) h), 3.§ (3) j), 14.§ (1) és 16.§ (1) bekezdéseibe 100.000,- ft értékhatár kerüljön be.
Csukáné: Javasolja, hogy a 14.§(1) és 16.(1)bekezdésébe inkább 500.000,- ft értékhatár kerüljön be, mivel a
hasznosításnál illetve az értékesítésnél ezt gyakorlatiasabbnak tartja. A polgármester úgy is beszámol
az átadott hatáskörben hozott döntéseiről és így rugalmasabb lenne a működés.
A polgármester szavazásra bocsátja Csuka Lászlóné képviselő asszony javaslatát. A testület a javaslattal
egyhangúlag egyetért.
A polgármester ezt követően szavazásra, bocsátja, hogy a rendelet-tervezet 3.§ (2), 3.§ (3) e), 3.§ (3) h), 3.§ (3)
j) pontjaiban az értékhatár 100.000,- ft összegben legyen meghatározva. A testület a javaslattal egyhangúlag
egyetért.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester ezt követően a fenti módosításokat
figyelembe véve végszavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
rendeletet hozza:

a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2012.(V.7.)önkormányzati rendelete

Szeremle község nemzeti vagyonáról
(rendelet teljes szövegét lsd. jkv.melléklete)

4. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Központi Konyha 2011. évi önköltségére
valamint a térítési díjakra vonatkozó előterjesztésre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy a Központi Konyhán keletkező hiány nagyságrendje a 2010.
évivel megegyezik, csak 2010-ben még a dunafalvi tanulók után járó étkezési támogatás Szeremlénél került
elszámolásra. A polgármester elmondja, hogy annak ellenére, hogy az előterjesztés nem tesz javaslatot a térítési
díjak emelésére, a testület dönthet arról, hogy az inflációra tekintettel díjat emel, de az élelmezésvezető jelzése
alapján megteheti ezt később is.
Túriné: Megítélése szerint szeptemberben már biztos szükség lesz díjemelésre, de most nem javasolja.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester – tekintettel arra, hogy díjemelésre nem
kerül sor – a napirend tárgyalását lezárja.
5. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről
szóló előterjesztésre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Elmondja, hogy
különösen az adóvégrehajtásnál tartja szükségesnek a körjegyzői intézkedést, mert az önkormányzatnak
maradéktalanul szüksége van erre a bevételre is.
Csukáné: Elég sokszor ellenőrzik a fejlesztéseket.
Varga: Ezek az ellenőrzések formálisak, azt nézik meg, hogy megvan-e még az út vagy járda.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra:
67/2012.(IV.26.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 92.§.(10)bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a polgármester 2011. évről szóló összefoglaló
ellenőrzési jelentését jóváhagyja.
A Képviselő-testület a körjegyző 2011. évi belső ellenőrzési jelentésére készített intézkedési tervét megismerte,
az abban foglaltakkal egyetért.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012.11.30.

A testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
67/2012.(IV.26.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 92.§.(10)bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a polgármester 2011. évről szóló
összefoglaló ellenőrzési jelentését jóváhagyja.
A Képviselő-testület a körjegyző 2011. évi belső ellenőrzési jelentésére készített intézkedési tervét
megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012.11.30.
6. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az ÖNHIKI pályázat benyújtására vonatkozó
előterjesztésre és határozati javaslatra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Elmondja, hogy nagyon fontosnak tartja a pályázat benyújtását, mert ez a biztonságos működés alapja. A
pénzmaradványra kifizetési kötelezettségek voltak, de ezt a pénzmaradványt a rendszer nem úgy kezeli, emiatt
kevesebb is lehet az ÖNHIKI.
Róka Edit: Egyet ért a pályázat benyújtásával. Dunafalva jelezte működési problémáit az együttes ülésen, amit
csak ezzel a pályázati támogatással tud kezelni és Szeremlének is nagy többletterhet jelent az iskola
fenntartása és az egyéb feladatok lakosság megelégedésére történő ellátása. Ehhez pedig kell az
ÖNHIKI támogatás.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
68/2012.(IV.26.)önkormányzati határozata
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény
benyújtásáról
1. Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján
(továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2. Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő
nyilatkozatot teszi:
I.
a)
a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy a
X
feletti.
b)
a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő alatti, és a
□
…. székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
c)
a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő alatti és
□
körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2.1.1. pontja szerint
felmentéssel rendelkezik.
d)
megyei önkormányzat esetében az a)-c) pontokra vonatkozó feltétel nem releváns.
□
II.

a)
b)

A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen
jogcímen 13.175 ezer forint összegű bevételt tervez.
Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem
releváns.

X
□

III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét
12.913 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. a)
b)
c)
d)

Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem
kötelezett.
Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elfogadta.
Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.

X
□
□
□

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek
megfelel.
7. napirendi pont
Kisné Kovács Zsuzsa képviselő asszony elfoglaltságára hivatkozva elhagyja a helyiséget, így a testület létszáma
5 főre változik.
A polgármester hivatkozva az előző testületi ülésen pályázatokkal kapcsolatosan hozott döntésre elmondja,
hogy a felzárkóztatási támogatás iránti pályázat előkészítése megtörtént, melyről készült egy írásos előterjesztés
és határozati javaslat, amit átad a képviselőknek. A polgármester az előterjesztés tanulmányozására szünetet
rendel el.
Szünet után.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat a benyújtandó pályázattal
kapcsolatosan. Elmondja, hogy eddig nem volt olyan pályázati lehetőség, melyen ilyen jellegű eszközre lehet
pályázni. Ez egy kisméretű traktor, de fel lehet rá szerelni tolólapot, ami a hóeltakarításnál segít, lehet
adaptereket szerelni rá, melyek beszerzése a későbbiekben nem jelent olyan nagy összeget. Az egytengelyű,
három irányba billenthető pótkocsi még egy nagy összeg, ezért javasolja ezt beépíteni a pályázatba.
Csukáné: Ki lesz aki ezt vezetni fogja? Ki lesz a felelős érte?
Varga: Lassú jármű, B kategóriával lehet majd vezetni. A felelősség nagyon nehéz ügy, olyan emberekre lesz
bízva, akik képesek felelősen használni. Ez olyan traktor, amiben semmi érzékeny dolog nincsen.
Javítható, van alkatrész utánpótlás.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti
határozati javaslatot bocsátja szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatokat hozza:
69/2012.(IV.26.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy ötmillió
forint támogatási igénnyel pályázatot nyújt be az önkormányzati felzárkóztatási támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 5/2012.(III.1.)BM rendelet alapján a település önfenntartó
képességének javítására, önfenntartást segítő gép beszerzésére.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a tervezett beszerzés megvalósításához szükséges 774.690,- ft önrészt
2012. évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012.05.02.
8. napirendi pont
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás ülésén azonnali beszedési
megbízás benyújtására való lehetőségről döntöttek a kistérség polgármesterei, mellyel kapcsolatosan írásos
előterjesztés is készült, melyet átad a képviselőknek. A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat.
A felvetéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
70/2012.(IV.26.)önkormányzati határozat

1./ Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Bajai Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodás módosítását 2012. 04. 19-i hatályba lépéssel, az előterjesztés
1. számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt tartalommal. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására.
2./ Szeremle Községi Önkormányzat, mint a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás tagja
nyilatkozik arról, hogy kifejezetten elismeri és elfogadja a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás
társulási megállapodás IX. fejezet 5. pontjában rögzített lejárt tartozások érvényesítésére
vonatkozó azonnali beszedési megbízással történő szabályozást. Az azonnali beszedési
megbízással történő követelés érvényesítése érdekében megbízza a polgármestert a határozat
2. számú mellékletét képező „Felhatalmazó levél” aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A polgármester elmondja, hogy a művelődési házba 120db új szék került beszerzésre, 483ezer ft áron.
Elmondja, hogy a rendezvényekhez elengedhetetlenül szükséges volt a beszerzés, melyhez az alpolgármester
100ezer ft-t ajánlott fel a tiszteletdíjából, 100ezer ft-t biztosít az önkormányzat, a többit támogatásból kívánja
előteremteni.
Csukáné: Kellene beszélni a művelődési ház áráról, mert a ballagásokra igényelnék. Ennek feltételeit meg
kellene tárgyalni. Javasolja, hogy mindenki részére legyen fizetős, leltárral átadni, átvenni.
Varga: Egyetért, rövid időn belül meghatározásra kerülnek a feltételek.

A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat, a napirendhez egyéb
észrevétel, hozzászólás nincs.
9. 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

