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

Jegyzőkönyv
Készült: 2012. szeptember 17-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 5 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. Beszámoló a polgármester átadott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: polgármester
3. Beszámoló az önkormányzat 2012. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
4. A közterületek használatáról szóló helyi rendelet felülvizsgálata
Előadó: polgármester
5. Egyéb ügyek - traktor és pótkocsi beszerzésre helyi közbeszerzés eredménye
- káptalanfüredi tábor ügyei
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 augusztus 20-i
ünnepségen egy kicsit többen voltak, mint korábban. Az iskola elindult, sajnos az első osztályba csak 5 gyermek
iratkozott be. A játszótér pályázat valamint az épület felújítási pályázat kiírása csúszik, a SZ.É.K egyesület
pályázik, de az önkormányzat ott fog állni erősítésként mögötte. A könyvtár pályázat már kivitelezési fázisba
került, a helyi szabályzat szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatása megkezdődött, ajánlatkérés szakaszában
vagyunk.
További hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
107/2012.(IX.17 .)önkormányzati határozat-tervezet
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról valamint a két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolóját jóváhagyja.
A testület további vita és hozzászólás nélkül, 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
107/2012.(IX.17.)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 átadott döntéseiről szóló írásos
beszámolóra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Elmondja, hogy helyi rendelet
által hatáskörébe adott ügyekről van szó, melyben a rendeletben foglaltak szerint járhat el.
A napirendhez egyéb észrevétel, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
108/2012.(IX.17 .)önkormányzati határozat-tervezet
A Képviselő-testület a polgármester átadott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját jóváhagyja.
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A testület további vita és hozzászólás nélkül, 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
108/2012.(IX.17.)önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a polgármester átadott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját
jóváhagyja.
3. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat 2012. évi I. féléves
gazdálkodásáról szóló beszámolóra és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat. Az előterjesztésből látható, hogy a dolgok eddig nem alakultak rosszul. A Barátgödör beruházás a
héten elkezdődik, ami nagy finanszírozási feladatot jelent majd.
Csukáné: Sportintézménynél 424% a teljesülés. Ez nem várt kiadás volt?
Varga: Volt egy vízelfolyás a lenti közkúton.
Csukáné: A közvilágításnál miért ilyen alacsony a teljesülés?
Friedrichné: Nincs elmaradás, ahogy számláznak, úgy fizetünk.
Csukáné: Megítélése szerint a sportkör aránytalanul sok pénzt vitt el.
Varga: Mindig a bajnokság kezdete előtt vannak a nagyobb kiadások. A holnapi napon felmegy a megyei
szövetséghez és részletes tájékoztatást fog kérni, hogy a bajnokságban való szereplés ne kerüljön
veszélybe. Szeretné kérni a gazdálkodástól, hogy a következő ülésre naprakész beszámoló készüljön a
sportkörnek.
Csukáné: Ki vehet fel most pénz?
Varga: Nem csak az elnöknek van jogköre, hanem az elnökségi tagoknak is. Bankon keresztül most nem tudnak
felvenni pénzt, mert arra kizárólag az elnöknek van jogosultsága, de az önkormányzattól készpénzben
elnökségi tag felvehet pénzt.
Csukáné: Tudomása szerint a szövetség is utalt át támogatást az egyesületnek, tehát egyetért azzal, hogy ennek
utána kell járni és meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, hogy rendben működjön a sportkör.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
109/2012.(IX.17.)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi I. féléves
gazdálkodásáról szóló beszámolóját jóváhagyja.
4. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a közterület-használatról szóló rendelet
felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy a testületi igények alapján került sor a rendelettervezet elkészítésére,
Csukáné: Javasolja, hogy 8-15 óra között legyen meghatározva a nyitvatartás, mert a nagyobb kereskedők úgyis
kibérlik a művelődési házat egész napra. A kisebbeknek a 10 óra későn van, mert zömmel reggel, boltba
menet vásárolnak az emberek.
Kisné: Szerinte lehetne hetente két nap is, pl. összekötni a tejessel.
Csukáné: A szemétszedés, díjfizetés minden egyszerűbb ha szabályozva van a hely és az idő. javasolja, hogy
legyen akkor hétfőn és csütörtökön 8-15 óra között. Javasolja, hogy a rendelet jusson el a lakossághoz.
Varga: Szeretné kérni a körzeti megbízott segítségét a rendelet végrehajtásában.
A tervezethez egyéb módosító javaslat nem hangzik el, a polgármester először szavazásra bocsátja azt a
javaslatot, mely szerint az árusítás hétfőn és csütörtökön 8-15 óra közötti időpontban kerüljön meghatározásra.
A testület a módosító javaslatot egyhangúlag jóváhagyja.
A polgármester ezt követően a módosításokkal egybefoglalt rendelet-tervezetet bocsátja szavazásra, a testület 5
igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:
8/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelete

a közterületek rendjéről és használatáról
(a rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)

5. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az új MTZ traktor és pótkocsi beszerzésére
vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy a támogatásból egy kisebb traktor lesz beszerezhető, de ez is

2

nagyban fogja segíteni az önkormányzati feladat-ellátást.
Az előterjesztéshez észrevétel, hozzászólás nincs, polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi normatív határozatot hozza:
110/2012.(IX.17.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „új MTZ 320 traktor és pótkocsi beszerzés”
projekt keretében a helyi közbeszerzési szabályzat szerinti közbeszerzési eljárásban a DORKER Kft-t
(6500 Baja, Szegedi u. 102.) hirdeti ki nyertesként.
A Képviselő-testület az önkormányzati felzárkóztatási támogatás részletes feltételeiről szóló
5/2012.(III.1.)BM rendelet szerinti támogatás segítségével, 5.774.690,- ft értékben vásárol traktort és
pótkocsit a DORKER Kft-től.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beruházás lebonyolítására, a fenti tartalmú
vállalkozói szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzés eredményét helyben szokásos módon, valamint az
önkormányzat honlapján hirdesse ki.
Felelős:polgármester
Határidő: szerződéskötés – 2012.09.20.
A polgármester hivatkozva a káptalanfüredi táborral kapcsolatos előterjesztésre és határozati javaslatra, kéri a
testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Az önkormányzatot az alpolgármester asszony
képviselte a Káptalafüreden tartott megbeszélésen, felkéri az alpolgármestert, hogy számoljon be az ott
tapasztaltakról.
Csukáné: Borzalmas állapotokat tapasztalt a helyszínen. A házak feltörve, berendezések tönkretéve. El kellene
gondolkodni azon, hogy megtartsuk-e vagy sem. Megítélése szerint több milliós fejlesztésre lenne
szükség ahhoz, hogy táborozásra alkalmas legyen újra. És ezzel az őrzés és rendszeres karbantartás
még nem lenne megoldott.
Varga: Szerinte jó kistulajdonosnak lenni, mert használati jogunk van egy olyan táborra, amit majd fel fognak
újítani.
Csukáné: Új ágyak, tányérok lettek véve, de a hajléktalanok tönkre tették. Nem volt gazdája helyben és így nem
marad meg a későbbiekben sem, hiába lesz felújítva.
Varga: Szerinte kell egy ott lakó gondnok, aki mindig elvégzi a szükséges munkát. 50ezer Ft-t kellene ahhoz
hozzátenni, hogy ezzel újra foglalkozzanak. Szerinte ennyit megér az önkormányzatnak.
Hangsúlyozza, hogy amíg nem kerül sok pénzébe az önkormányzatnak, addig érdemes fenntartani ezt
a helyzetet.
Az előterjesztéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, polgármester az előterjesztés szerinti határozattervezetet bocsátja szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
111/2012.(IX.17.)önkormányzati határozat:
Káptanfüredi tábor felújítási munkáihoz támogatás biztosítása
1. Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat
résztulajdonában lévő Balatonalmádi külterület 0114/13 hrsz-ú, 3 ha 8178 m2 területű ifjúsági
tábor felújítási munkáihoz (beázások megszüntetése, kerítés felújítása, nyílászárók megjavítása,
fűnyírás elvégzése, lomb összetakarítása, stb.) 50.000,- Ft támogatás biztosít a Bácsalmási
Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft (6430 Bácsalmás Bezdán u.10.,
Adószám: 22341367-2-03, Bankszámlaszám:11732088-29900428) részére.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi vezetőt fenti összeg megadott
számlaszámra történő átutalására.
3. Bácsalmás Város Önkormányzatának feladata a tábori áramszolgáltatás visszakapcsolásának
ügyintézése, amelynek költsége a városi önkormányzatra eső támogatási összeget csökkentő tétel.
4. A Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft a munkákat legkésőbb
2012. október 31-ig elvégzi, és a teljesítést követően – saját névre szóló- számlákkal 2012.
november 30-ig elszámol valamennyi támogató önkormányzat felé, a finanszírozási összegek
mértékéig.
Felelős: 1-2. pont – polgármester.
4. pont - Bácsalmási Önkormányzati KKNonprofit Kft ügyvezetője
Határidő: 2-3. pont - azonnal
4. pont – felújítás-2012.10.31., elszámolás-2012.11.30.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
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Kisné: Az egész Öreg utca fel van háborodva az ifjak hétvégi motorozása, rongálása, ordítozása miatt. A Picoló
nyitva van ameddig igény van rá és ez tetézi a bajt. Becsöngetnek, postaládát leszedik, verik a redőnyt,
sok embert zavarnak.
Makk Zoltán kmb.megbízott: A motorosoknak van vezetői engedélye, az üzlet nyitvatartását lehet helyi
rendeletben szabályozni ha szükségesnek ítéli a testület. Sajnálatosnak tartja, hogy ő is csak plakátokról
értesül a rendezvényekről, amit sérelmez, tehát kéri az erre irányuló jelzéseket. Ha elvárják hogy ott
legyen a rendezvényeken, akkor értesítsék, hogy úgy tudja szervezni a szolgálatot.
Scheidl: Nagyon régóta szeretné megvalósítani, hogy a művelődési házat a presszóval együtt vállalkozásban
működtetné a családjával. Most van az a helyzet, hogy együtt van a presszó és a művház, és most szedik
szét az ÁMK-t. Nem tudja mi lesz falusi pedagógusként a sorsa. A tervei szerint lenne benne kulturális
misszió és vállalkozás. A jelenlegi kulturális ellátási szintet biztosítani kell. Amibe jelenleg kerül az
önkormányzatnak ez a szakfeladat, azt kellene átadnia a vállalkozásnak, ami – ez lenne a kulturális
misszió rész - ezt a problémás korosztályt lekötné és programokat szervezne számukra. Ezt egy zárt
klubként képzeli el, a klubtagok tagsági díjat fizetnének. Nem jöhetnének be mások csak a klubtagok,
kivéve azokat a rendezvényeket vagy programokat, melyeket az önkormányzattal kötött
megállapodások alapján kellene megszervezni. A presszó üzemeltetésében nem gondolkodik délelőttben
csak délutánban. Szeretne nyitni Baja felé is és két országos konferenciát is szervezni évente pl. néptánc
köré építve. Ekkor itteni szolgáltatásokat vennének igénybe és lehetne például nyári napközit szervezni.
Lenne egy fix bevétel az önkormányzattól és plusz egy vállalkozási bevétel. Úgy gondolja, hogy ez a
negyedév alkalmas lenne ennek a részletes kimunkálására. A társadalmi vállalkozásnak komoly háttere
van országszerte, így lehetne csatlakozni hasonló feladatot ellátó szervezetekhez és velük
együttműködni. Az egész épületrészt egybe kezelve gondolja. A jelenlegi finanszírozás odaadása, és
egy támogató környezet. Valamilyen manuális tevékenységet is szeretne benne folytatni, egy kicsit a
munkaiskola terveit is megvalósítani, de más formában. Nagyon utópisztikus azt tudja, de azt is, hogy
csak akkor csinálja ezt az ember, ha meg is tud belőle élni. Ehhez az kell, hogy a művház szervezetileg
le legyen választva az ÁMK-tól. A családban mindkettőjüknek népművelői végzettsége van, tehát ebben
a tekintetben alkalmasnak tartja magukat a feladatra. Mivel a presszó nincs senkinek a kezelésében, a
jelenlegi művház vezetőt nem érdekli ebben a formában a feladat-ellátás, úgy gondolja, hogy most
senkinek az érdekét nem sérti ezzel a javaslattal.
Varga György polgármester felhatalmazást kér arra a testülettől, hogy lehet-e ebben az irányban gondolkodni
vagy ettől a testület teljesen elzárkózik. Ha úgy dönt a testület, hogy el lehet indulni ebbe az irányba, akkor a
tervezés beindulhat, de még akkor sem biztos, hogy megvalósul. Javasolja, hogy mindenki gondolja meg ezt a
lehetőséget.
A testület a javaslattal egyetért, külön határozatot nem kíván hozni a kérdésben.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Kisné: Jó lenne ide táborokat szervezni, de ehhez az kell, hogy Szeremlének is meglegyen az a vonzereje, ami
régen volt. Valahogy nem lehet a Sugovica partot rendbe tenni úgy, hogy érdemes legyen oda lemenni?
Nem lehetne pályázni a meder sulyomtól való megtisztítására?
Gál Vilmosné körjegyző: Az önkormányzat sem tulajdonosa, sem kezelője a kérdéses területnek, tehát az
önkormányzat nem tud pályázni.
Varga: A vadkerítés lebontásának a dolgát lehetne megoldani, de annak meg az a hátránya, hogy akkor meg a
vadkár miatt lennének bejelentések. A vadrácsot a töltéslábhoz kellett volna tenni, mert így nem
használható a part. El vagyunk zárva a Sugovicától is és a Pandúr szigettől is. Véleménye szerint a
turisták Szeremlét bázisként tudják használni, vagy szervezett programra jönnek le ide. A körülöttünk
lévő települések alkalmasabbak a jelen állapotban a pihenésre, mert nem férnek hozzá itt a
természethez.
Scheidl: Úgy tudja, hogy kijelölték a Gemencet lovasturizmusra. Le kell számolni azzal az illúzióval, hogy azért
jönnek Szeremlére, mert szép a környezet. Programokra jönnek az emberek.
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
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