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Jegyzőkönyv
Készült: 2012. május 30-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 egyhangúan, az alábbiak szerint hagy jóvá:
Napirend:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről
Előadó: polgármester
2. Az új szabálysértési törvénnyel kapcsolatos feladatok, a tiltott, közösségellenes magatartások
szabályozása
Előadó: körjegyző
3. A Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolói a 2011. évről
Előadó: polgármester
4. Szeremle község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült 2011. évi beszámoló
Előadó: körjegyző
5. Egyéb ügyek - Petrich István felterjesztése „Bács-Kiskun Megyéért Díj”-ra
- kmb.szolgálati lakás szerződésének felülvizsgálata
6. 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 lezajlott a
pünkösdi rendezvény. Köszöni Kisné Kovács Zsuzsa képviselő asszony szervezését, a konyha helytállását. Az
eddigi számadatok ismeretében 365ezer ft kiadás és 272ezer ft-os bevétel volt. Ez utóbbiban benne van a
FEBÖSZ-től nyert 150ezer ft-os pályázati támogatás is. A konyhára nettó 480ezer ft értékben vásároltunk egy
sütőt, ami a rendezvény lebonyolításához és a konyha további működéséhez is szükséges volt. Elmondja, hogy
sok pozitív visszhangot hallott a rendezvényről, az idő is kedvező volt. Ismételten megköszöni mindenki
segítségét. A Dunafalvától kapott sátrak alapján megítélése szerint az itteni munkásokkal is készíthetőek
lennének nyeregtetős sátrak, amelyek egymáshoz illesztve bővíthetőek és könnyen lefedhetőek lennének.
Kisné: Jövőre próbáljuk meg a költségvetés elfogadásakor konkrétan meghatározni az erre fordítható összeget.
A keret ismeretében több időt lehetne fordítani a szervezésre és a reklámra. Hamarabb dönteni kellene a
résztvevőkről, az erre felhasználható keretről. A rendezvény egyébként igen jól sikerült.
Turiné: Megítélése szerint nem hiányzott a sztárvendég.
Varga: Egyetért abban, hogy kicsit későn dőltek el a dolgok, ami tanulság lehet a jövőre nézve.
Turiné: Szerinte a rendezvény előtt egy héttel szabadságot kellene a fő szervezőnek adni, mert így munka
mellett ez elég nehéz.
Róka Edit: A kompos kérte a közvetlen kapcsolatfelvételt, jelezte, hogy sok szemét volt a rendezvény után.
Varga: Tájékoztatja a testületet, hogy Pápics János 15ezer ft-tal támogatta a rendezvényt.
A testület vita és hozzászólás nélkül, 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
74/2012.( V.30.)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 szabálysértési törvény változásával
kapcsolatos feladatokra vonatkozó előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat.
Csukáné: Egyetért azzal, hogy ne maradjon szankcionálás nélkül az önkormányzat. Azt javasolja, hogy a
lakossági tájékoztatóban legyen megjelentetve és legyen kiemelve különösen az állattartás, ingatlanok
rendben tartása.
Gálné: A rendelet-tervezet kapcsán arról kell döntenie a testületnek, hogy átadott hatáskörben kihez telepíti a
hatáskört, a polgármesterhez vagy a jegyzőhöz. A bizonyítási eljárás és az alakszerű határozat miatt ő
a jegyzőhöz telepítést javasolja.
A polgármester a javaslat szerint szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet 3.§-ában valamint 4.§(2)bekezdésében
a hatáskör címzettjének kérdését, a testület egyhangúlag a körjegyzőre ruházza át a hatáskört.
Varga: Javasolja, hogy a 9.§ c) pontjában a „köztemető területén gépkocsival közlekedik” kifejezés helyébe a
„köztemető területén gépkocsival engedély nélkül közlekedik” kifejezés lépjen.
A testület a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetért.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előbbi jóváhagyott módosításokkal
bocsátja szavazásra a rendelet-tervezetet, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:

Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2012.(VI.05.)önkormányzati rendelete

az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról
(a rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)

3. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Bajai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évre vonatkozó, a két általuk ellátott területről külön-külön számot adó
beszámolójára valamint a határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
75/2012.(V.30.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bajai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évről szóló szakmai beszámolóit megismerte, az abban foglaltakkal
egyetért.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a szolgálat vezetőjét értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012.06.15.
4. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról készült körjegyzői beszámolóról szóló előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a
testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
76/2012.(V.30.)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyző beszámolóját Szeremle község
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról jóváhagyja.
5. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, Petrich István megyei díjra való
felterjesztésére vonatkozó előterjesztésre és határozati javaslatra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy a kistérségi ülésen született meg ez az elhatározás,
de mivel a kistérség ezt nem teheti meg, ezért javasolja a településeknek a külön döntéshozatalt és a közös
felterjesztést.
A javaslathoz észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja

szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
77/2012.(V.30.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Petrich István, a Bácsborsódi
„Őszi napfény” Integrált Szociális Intézmény volt igazgatója e szociális intézményben végzett
munkájának méltatását. Az elért szakmai eredményekre figyelemmel a képviselő-testület javasolja az
igazgató munkájának az elismerését. A helyi közösségek és a kistérség érdekeit és javát szolgáló
kiemelkedő teljesítményével, átfogó életművének elismeréseként a képviselő-testület javasolja Petrich
Istvánt a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés által alapított „Bács-Kiskun Megyéért Díj”-ra történő
felterjesztésre, mely javaslatot a Bajai többcélú Kistérségi Társulás is támogatja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy erről a döntésről értesítse a Bajai Többcélú Kistérségi
Társulást - a társulás munkaszervezet útján – annak érdekében, hogy a társulási tanács tagjai együtt
juttathassák el a települési önkormányzatok képviselő-testületeinek elismerési javaslatát a Bács-kiskun
Megyei Közgyűléshez.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. június 30.
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a kmb.szolgálati lakás bérleti díjára (17.472,- ft/hó) vonatkozó
mentesség e hónap végén lejár, így kéri a testület ezzel kapcsolatos állásfoglalását.
Csukáné: Támogatja a határozat meghozatalát és a díjmentesség további biztosítását, mivel körzeti megbízott a
testület kérésének megfelelően többet mozog a településen mint előtte.
A felvetéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra:
78/2012.(V.30.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Szeremle, Fő u.
31. szám alatti szolgálati lakást lakás céljára 2012. június 1-től 2013. február 28-ig bérbe adja Makk Zoltán
körzeti megbízottnak oly módon, hogy a 75 m2 alapterületű lakás használatáért fizetendő 17.472,- ft/hó bérleti
díj tekintetében benzintámogatás címen teljes bérleti díj mentességet biztosít.
A testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a fenti tartalmú bérleti szerződés elkészítéséről és
felhatalmazza annak aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: szerződés készítés – azonnal, egyéb – 2013.03.28.
A testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
78/2012.(V.30.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Szeremle,
Fő u. 31. szám alatti szolgálati lakást lakás céljára 2012. június 1-től 2013. február 28-ig bérbe adja Makk
Zoltán körzeti megbízottnak oly módon, hogy a 75 m2 alapterületű lakás használatáért fizetendő 17.472,ft/hó bérleti díj tekintetében benzintámogatás címen teljes bérleti díj mentességet biztosít.
A testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a fenti tartalmú bérleti szerződés elkészítéséről és
felhatalmazza annak aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: szerződés készítés – azonnal, egyéb – 2013.03.28.
Csukáné: A helyettesítő háziorvos a rendelési idő lejárta végén hazaküldte a betegeket.
Kisné: Ez nem először fordult elő, tehát ő is kéri az intézkedést.
Varga: Az esetet ki fogja vizsgálni.
Róka Edit: Hallotta, hogy Vaskút sikeresen pályázott szennyvíz gyűjtésére és elhelyezésére.
Varga: Bajával közösen pályáztak. 2000 lakos egyenérték alatt is van pályázat. Szerinte házanként kellene
elgondolni, házanként ez kb. 500ezer ft. Ott ahol ez nem probléma, ott duplájára emelkedik a
kifizetendő vízhasználati díj. Ez megítélése szerint akkor lesz időszerű,ha környezetterhelési díjat kell
fizetni azután a víz után, amit nem hálózatba vezetnek el. Amíg ez nem történik meg, addig a lakosokat
többletterheléssel sújtja ez a beruházás. Közben sok háztartásnak már most anyagi problémái vannak és
gondot jelent pl. a szemétszállítási díj.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs.

6. 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

