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

Jegyzőkönyv
Készült: 2012. október 15-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 a meghívótól eltérően tesz javaslatot a napirendre, melyet a testület egyhangúlag, az alábbiak
szerint hagy jóvá:
Napirend:
1. Döntés „A könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése” pályázat kivitelezőiről
Előadó: polgármester
2. Döntés a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához való csatlakozásról
Előadó: polgármester
3. Egyéb ügyek
4. Szociális ügyek – zárt ülés
1. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a könyvtár pályázattal kapcsolatos előterjesztésre, melyet a képviselők kézhez
kaptak, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Elmondja, hogy mivel a beruházás két
részből áll – építésből és informatikai eszközök beszerzéséből – ezért két külön határozatba kell foglalni a helyi
közbeszerzés eredményét. A könyvtár és az eszközök is megérettek a felújításra.
Kisné: Mikor indulna a beruházás?
Varga: Szerződéskötés október 17., utána indulhat a kivitelezés, figyelemmel a nyitvatartásra is.
További hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
121/2012.(X.15 .)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A könyvtári szolgáltatások összehangolt
infrastruktúra fejlesztése” projekt építési munkáira vonatkozóan a helyi közbeszerzési szabályzat szerinti
közbeszerzési eljárásban az Éprema Építő és Tatarozó Kft-t (6500 Baja, Bokodi u. 64.) hirdeti ki nyertesként.
A Képviselő-testület a TIOP-1.2.3-11/1-2012-0206 azonosító számú pályázati támogatás segítségével
megvalósuló projekt keretén belül a könyvtár helyiségének felújításával bruttó 1.974.317,- ft értékben
vállalkozói szerződést köt a nyertes kivitelezővel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beruházás lebonyolítására, a fenti tartalmú vállalkozói
szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős:polgármester
Határidő: szerződéskötés – 2012.10.17.
A testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
121/2012.(X.15 .)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A könyvtári szolgáltatások összehangolt
infrastruktúra fejlesztése” projekt építési munkáira vonatkozóan a helyi közbeszerzési szabályzat szerinti
közbeszerzési eljárásban az Éprema Építő és Tatarozó Kft-t (6500 Baja, Bokodi u. 64.) hirdeti ki
nyertesként.
A Képviselő-testület a TIOP-1.2.3-11/1-2012-0206 azonosító számú pályázati támogatás segítségével
megvalósuló projekt keretén belül a könyvtár helyiségének felújításával bruttó 1.974.317,- ft értékben
vállalkozói szerződést köt a nyertes kivitelezővel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beruházás lebonyolítására, a fenti tartalmú
vállalkozói szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
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Felelős:polgármester
Határidő: szerződéskötés – 2012.10.17.
További hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
122/2012.(X.15.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A könyvtári szolgáltatások összehangolt
infrastruktúra fejlesztése” projekt informatikai szoftver és hardver beszerzés, informatikai szakértés,
nyilvánosság biztosítása részében a helyi közbeszerzési szabályzat szerinti közbeszerzési eljárásban a …-t (….)
hirdeti ki nyertesként.
A Képviselő-testület a TIOP-1.2.3-11/1-2012-0206 azonosító számú pályázati támogatás segítségével
megvalósuló projekt keretén belül a informatikai szoftver és hardver beszerzés, informatikai szakértés,
nyilvánosság biztosítása tárgyban bruttó ….,- ft értékben vállalkozói szerződést köt a nyertes kivitelezővel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beruházás lebonyolítására, a fenti tartalmú vállalkozói
szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős:polgármester
Határidő: szerződéskötés – 2012.10.17.
A testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
122/2012.(X.15 .)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzata mint beruházó a TIOP-1.2.3-11/1-2012-0206 azonosító számú pályázati
támogatással megvalósuló „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése Szeremlén”
projekt keretén belül az informatikai szoftver és hardver beszerzés, informatikai szakértés, nyilvánosság
biztosítása projekt munkálatainak elvégzésére a helyi közbeszerzési szabályzat szerinti eljárásban
győztesként a RELLÜM Irodatechnikai Kft.-t (7624 Pécs, Tiborc u. 72.) hirdeti ki.
A Képviselő-testület a TIOP-1.2.3-11/1-2012-0206 azonosító számú pályázati támogatás segítségével
megvalósuló projekt keretén belül a informatikai szoftver és hardver beszerzés, informatikai szakértés,
nyilvánosság biztosítása tárgyban bruttó 4.894.753,- ft értékben vállalkozói szerződést köt a nyertes
kivitelezővel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beruházás lebonyolítására, a fenti tartalmú
vállalkozói szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: szerződéskötés – 2012.10.17.
2. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához való csatlakozásról szóló előterjesztésre és határozattervezetre elmondja, hogy az önkormányzat részéről változás az elektronikus regisztráció, de ennél lényegesebb
változás, hogy a pályázó hallgatóknak is elektronikusan kell regisztrálniuk és kitölteniük az űrlapot, majd
kinyomtatni és a mellékletekkel együtt benyújtani az önkormányzathoz. A polgármester kéri a testületi tagokat,
tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csukáné: Már volt nála egy ügyfél, aki nehezményezte, hogy az önkormányzat még nem regisztrált és emiatt a
hallgató sem tudott.
Gálné: A mai napon érkezett meg a felhasználónév és a jelszó, még nem volt testületi döntés és a határidőbe is
bőven belefér az önkormányzat. Nem csatlakozhatunk testületi szándéknyilatkozat nélkül.
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:
123/2012/(X.15.) önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázattal kapcsolatosan az alábbi döntést hozza:
1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról,
hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójához.
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi
pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a
pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének

2

továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár
el.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott
döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa
rendszerben rögzíti.
4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a
pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek
nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
3. napirendi pont
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Katzenmajer József kérelmet adott be a szeremlei 785 hrsz-ú
ingatlan megvásárlására.
Baloghné: Oda kell nekik adni.
Csukáné: Fiatalok, építeni akarnak, támogatja a kérelmet, ugyanazon az áron mint a korábbi telket.
Varga: Szerinte erre a terület nagyságra 250ezer ft eladási ár jó lenne, ha fiatalok jönnének ide házat építeni.
Egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
124/2012.(X.15.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő szeremlei 785
hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.156 m2 területű ingatlant kedvezményes áron, 250.000,- ftért eladja Katzenmajer József Baja, Krúdy Gy. u. 2. szám alatti lakosnak azzal, hogy a kérdéses ingatlanon 5
éven belül lakóházat épít.
Amennyiben a vásárló építési kötelezettségét nem teljesíti, a határidő egy alkalommal kérésére újabb öt évre
meghosszabbítható. A határidő leteltét követően az ingatlan tulajdonjoga visszaszáll az önkormányzatra,
melyhez Katzenmajer József külön feltétel támasztása nélkül hozzájárul és tudomásul veszi, hogy az ingatlant a
jelen adásvétel időpontjának megfelelő állapotban, ellenszolgáltatás nélkül vissza kell szolgáltatnia.
Felelős: polgármester
Határidő: adásvétel - 2012.12.31.
egyéb – szerződés aláírását követő 10 év
A testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
124/2012.(X.15.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő szeremlei
785 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.156 m2 területű ingatlant kedvezményes áron,
250.000,- ft-ért eladja Katzenmajer József Baja, Krúdy Gy. u. 2. szám alatti lakosnak azzal, hogy a
kérdéses ingatlanon 5 éven belül lakóházat épít.
Amennyiben a vásárló építési kötelezettségét nem teljesíti, a határidő egy alkalommal kérésére újabb öt
évre meghosszabbítható. A határidő leteltét követően az ingatlan tulajdonjoga visszaszáll az
önkormányzatra, melyhez Katzenmajer József külön feltétel támasztása nélkül hozzájárul és tudomásul
veszi, hogy az ingatlant a jelen adásvétel időpontjának megfelelő állapotban, ellenszolgáltatás nélkül
vissza kell szolgáltatnia.
Felelős: polgármester
Határidő: adásvétel - 2012.12.31.
egyéb – szerződés aláírását követő 10 év
4. 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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