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Jegyzőkönyv
Készült: 2012. december 10-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, és kéri, hogy a könyvtárra vonatkozó
előterjesztést és napirendi pontot – tekintettel az együttes ülésen elhangzottakra – hagyják figyelmen kívül. A
testület a polgármester javaslatával egyetért és a napirendet testület egyhangúlag, az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
Napirend:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt eseményekről
Előadó: polgármester
2. Döntés a település szilárd hulladékkezelési díjról – rendelet módosítás
Előadó: polgármester
3. Egyéb ügyek
4. 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 nem olyan régen volt
testületi ülés, a Barát gödör pályázat első visszaigénylésével kapcsolatosan hiánypótlás érkezett, melynek
teljesítése folyamatban van.
További hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
157/2012.(XII.10.)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:
157/2012.(XII.10.)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 elmondja, hogy ebben az időszakban eddig a vízdíjról és a szemétszállítási díjról kellett
dönteni, de a vízdíj megállapítását az állam magához vonta, így most csak a szemétszállítási díjról kell
dönteni. Mindenkit érdekeltté kellene tenni az ésszerű hulladékkezelésre. A konzorciumi ülésen és a
taggyűlésen is 8%-os emelés lett elfogadva. A 2013-as évben az önkormányzatok társult tulajdonosként
vannak jelen a konzorciumban és a Kft.-ben, valamennyi féket így tudnak érvényesíteni, de nagyon nehezen.
A következő évben a hulladéklerakási díjat kell megfizetni a szolgáltatónak és még a költségeket, és ez évek
alatt meg fog sokszorozódni. Az a hulladék ami újrahasznosítható azután nem kell lerakási díjat fizetni, ami
vegyes hulladék azután kell ezt az összeget megfizetni. Ez nagyon meg fogja drágítani az ellátást.
Racionálisan, központilag tervezve kellene ezt megszervezni. A lakosságot rá kellene bírni a szelektív
hulladékgyűjtésre és érdekeltté kellene tenni benne. A szektorban bizonytalanságot jelent, hogy a
későbbiekben csak nonprofit cég foglalkozhat ilyen szolgáltatással. Az erre vonatkozó előterjesztést és

rendelet-tervezet a képviselők kézhez kapták, így kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat.
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vita nélkül, 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
rendeletet hozza:
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2012.(XII.12.)önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 11/2008.(IX.15.)önkormányzati rendelet módosításáról
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv.
(továbbiakban: Hgtv.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Hgtv. 21.§ (1) és 31.§ (1)bekezdése szerinti
feladatkörében eljárva, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 11/2008.(IX.15.)önkormányzati
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
8/2008.(IX.15.)önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 15.§ (11) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(11) Az önkormányzat illetékességi területén alkalmazható legmagasabb közszolgáltatási díjat a
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Ezen díjakat kell figyelembe venni a jelen rendelet 15.§ (5)
bekezdése szerinti többletszolgáltatás esetén is.”
2. § Hatályát veszti a Rendelet 15.§ (12) bekezdése.
3. § A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
6.§ Ez az önkormányzati rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Szeremle, 2012. december 10.
Varga György
polgármester

Gál Vilmosné
körjegyző
1. számú melléklet a 12/2012.(XII.12.)önkormányzati rendelethez

2013. évi közszolgáltatási díjak
(a díj az ÁFA-t NEM tartalmazza)
Edényzet mérete
110 literes
120 literes
240 literes
1100 literes
3000 literes
4000 literes
50000 literes
7000 literes
10000 literes
15000 literes
32000 literes

Egyszeri ürítési díj (Ft/l)
442
482
963
4.417
12.047
16.063
20.078
28.109
40.157
60.235
128.501

3. napirendi pont
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csukáné: Időben meg lett oldva a hó eltakarítása a településen, a művház udvarán is meg kellene oldani, mert
az árusok nem tudnak bemenni.
Varga: A holnapi napon intézkedni fog. December 18-ára vár mindenkit, valamint az Idősek Karácsonyára is.
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Bogdánné Urbán Anikó szeretné megvenni a háza mögötti
kertet, ami önkormányzati tulajdon. Elmondja, hogy ő nem javasolja az ingatlan eladását csak a bérbe adását,
de kéri a testületi tagokat, hogy tegyék meg ezzel kapcsolatos észrevételeiket.
Kisné: Egyet ért a polgármesterrel, ne adja el az önkormányzat az ingatlant, így is kevés vagyona van.
További vita és hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
158/2012.(XII.10.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bogdánné Urbán Anikó kérelmét a szeremlei 737
hrsz-ú ingatlan megvételére elutasítja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a kérdéses ingatlan bérbeadására tárgyaljon a kérelmezővel és
felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.01.15.
A testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
158/2012.(XII.10.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bogdánné Urbán Anikó kérelmét a szeremlei
737 hrsz-ú ingatlan megvételére elutasítja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a kérdéses ingatlan bérbeadására tárgyaljon a kérelmezővel és
felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.01.15.
4. napirendi pont – szociális ügyek – zárt ülés (lsd. zárt ülés jkv.)
Az ülésen egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszönve a jelenlétet az ülést
berekeszti.
Kmf.
Varga György
polgármester

Gál Vilmosné
körjegyző

