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

Jegyzőkönyv
Készült: 2013. február 20-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 5 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 határozatokról és a két ülés között történt eseményekről
Előadó: polgármester
2. Az önkormányzat 2013. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: polgármester
3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének megvitatása - rendelet
Előadó: polgármester
4. Egyéb ügyek
5. 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 elmondja, hogy az ismert események miatt több rendkívüli ülésre került sor. A két ülés között
történt eseményekről beszámolva elmondja, hogy az iskola államosítása megtörtént, a hivatal is átalakult. A
könyvtárpályázat a befejezés stádiumában van, a padló lakkozása folyik, vissza lehet majd pakolni és mindenki
megelégedésére fog szolgálni az új közösségi tér. A polgármester elmondja, hogy meghirdették az új közmunka
programot. Az előzetesen bekért anyag 6,2millió forintos igényt tartalmazott, ehhez képest 4millió forintot
határoztak meg Szeremlének és 25 fő foglalkoztatását kérik. Eredetileg beígértek egy közmunkaszervezői státuszt
is, de ebből sem lett semmi. 5 fő 8 órás és a többi 6 órás, akik a 30 napos munkaviszonyt fogják teljesíteni. A
település működtetése szempontjából ezek az emberek komoly szereppel bírnak és ehhez képest szűkös a
lehetőség, így nagy szervezési feladatot fog jelenteni, hogy minden munkát el tudjunk végeztetni. A Magyar
Önkormányzatok Szövetségének gyűlésén vett részt több polgármesterrel együtt, ahol megállapításra került, nem
teljesíthetőek azok az elvárások, hogy hiány nélkül fogadják el az önkormányzatok a költségvetésüket.
Szeremlének is úgy sikerül nullás költségvetést elfogadni, hogy jelentősebb összegű pénzmaradvány volt, amiből a
hiány finanszírozható 2013-ban.
A polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
11/2013.(II.20.)önkormányzati határozat-tervezet
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról valamint a két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolóját jóváhagyja.
A testület vita és hozzászólás nélkül, 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
11/2013.(II.20.)önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról valamint a két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolóját jóváhagyja.
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2. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat 2013. évi munkatervére
vonatkozó előterjesztésre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csukáné: Az eredetileg kiírt falugyűlési időponthoz képest március 6. napját javasolja, mert akkor nincs egyéb
program.
A polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, mellyel a testület egyhangúlag egyetért.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester a meghívó mellékleteként megküldött
határozat-tervezetet az előbbi módosítás figyelembe vételével bocsátja szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0
ellenében az alábbi normatív határozatot hozza:
12/2013.(II.20.)önkormányzati NORMATÍV határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az alábbiak szerint
jóváhagyja:
I. Az egyes testületi ülések ideje és javasolt napirendje
február 14.
a) Téma: az önkormányzat 2013. évi munkaterve
Előadó: polgármester
b) Téma: az önkormányzat 2013. évi költségvetése (SZMSZ 52.§.(3)bek. szerint február 15-ig)
Előadó: polgármester
c) Téma: Szeremle Községért kitüntető cím adományozása
Előadó: polgármester
március 6. FALUGYŰLÉS
március 18.
a) Téma: helyi szociális rendelet felülvizsgálata
Előadó: jegyző
b) Téma: a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: jegyző
c) Téma: Pünkösdi ladikázás és Borsoskalács Fesztivál előkészítése
Előadó: polgármester
április 29.
a) Téma: negyedéves beszámoló az átadott hatáskörben hozott döntésekről
előadó: polgármester
b) Téma: beszámoló a házi segítségnyújtás 2012.évi tevékenységéről
Előadó: polgármester
c) Téma: az önkormányzat 2012.évi költségvetésének zárása
(SZMSZ 52.§.(6)bek. szerint a költségvetési évet követő négy hónapon belül)
Előadó: polgármester
d) Téma: az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
(Áht. 24.§(1)bek. szerint április 30-ig)
e) Téma: beszámoló az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról
(vagyonrendelet 3.§.(5)bek. szerint a zárszámadási rendelettel egy időben)
Előadó: polgármester
f) Téma: Önköltségek vizsgálata, térítési díj felülvizsgálata
Előadó: körjegyző
g) Beszámoló 2012. évi ellenőrzési tevékenységről
Előadó: polgármester
május 27.
a) Téma: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2012.évi munkájáról
Előadó: körjegyző
b) Az önkormányzat által támogatott szervezetek beszámolóinak megvitatása
Előadó: polgármester
június 17.
a) Téma: beszámoló az átadott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: polgármester
b) Téma: önkormányzati feladatellátások áttekintése, különös tekintettel a köznevelésre és
közoktatásra
Előadó: polgármester, ÁMK igazgató
szeptember 16.
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a) Téma: Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról (határidő: 09.15.)
Előadó: polgármester
b) Téma: Költségvetési rendelet negyedévenkénti módosítása
Előadó: polgármester
c) Téma: Bursa Hungarica pályázati kiírás megvitatása
Előadó: polgármester
október 14.
a) KÖZMEGHALLGATÁS
b) Téma: beszámoló az átadott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: polgármester
c) Téma: Az önkormányzat által nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatások áttekintése
Előadó: polgármester
november 25.
a) Beszámoló az önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról
(határidő: november 30.)
Előadó: polgármester
b) Téma: a költségvetési rendelet negyedévenkénti módosítása, 2014. évi költségvetés előkészítése
Előadó: polgármester
c) Téma: 2014.évi belső ellenőrzési terv
Előadó: polgármester
december 9.
a) Beszámoló az átadott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: polgármester
b) Helyi adórendeletek felülvizsgálata (határidő: 12.15.)
Előadó: polgármester
II. A testületi ülések állandó témái
Az 1. napirendi pontban tárgyalt témák:
a)
Tájékoztató az elmúlt ülést követő fontosabb eseményekről (polgármester, szóban)
b)
Beszámoló a testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról (polgármester, írásban)
Az egyebek napirendi pont keretében tárgyalt témák:
Tájékoztató a képviselőtestület és szervei feladat- és hatáskörét érintő fontosabb jogszabályi
változásokról (írásos)
Előadó: körjegyző
Felvilágosítás kérés – szóban feltett, egyszerűbb esetekben azonnali válasz bonyolultabb ügyben írásos
válasz (15 napon belül) előzetesen írásban benyújtottra válasz
Különböző tájékoztatók, egyszerűbb elbírálású ügyek
Szociális ügyek tárgyalása – zárt ülés
Előadó: polgármester
III. Munkatervbe javasolt, de fel nem vett témák: nem voltak
IV. A munkaterv megküldése
a) SZMSZ-ben felsorolt szervek, személyek
b) napirend előadója
Felelős: polgármester, kihirdetés - körjegyző
Határidő: 2013.12.31., kihirdetés – 2013.02.15.
A polgármester javasolja, hogy a testülete döntsön a falugyűlés időpontjáról külön határozatban is, javasolja a
március 1. 17 órát. A polgármester elmondja, hogy a vadkerítés problémáját is szeretné ezen a fórumon megvitatni.
A Horgászegyesület azt szeretné hogy ne maradjon. Az ő véleménye is az, hogy nagyon elcsúfítja a Sugovica
partot, de érti a másik oldalt is, hogy esetleges károkozás is bekövetkezhet az elbontás miatt.
Kiss Imre: Volt egy olyan gondolat, hogy átvigyék a vadkerítést a víz másik oldalára.
Csukáné: Akkor nem tudnak lejönni a vadak inni, emiatt ez elmaradt.
A testület a javaslattal egyhangúlag egyet ért és 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
13/2013.(II.20.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 6. napján 17 órakor Falugyűlést
tart.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a gondoskodjon a rendezvényre történő meghívók lakosság részére
való eljuttatásáról.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
A polgármester az önkormányzat 2013. évi költségvetésével kapcsolatosan elmondja, hogy a mellékelt írásos
előterjesztés szerint az önkormányzatnak sikerült a jogszabályi előírásoknak megfelelően működési hiány nélkül
megtervezni költségvetését. Ennek az az oka, hogy a tavalyi pénzmaradvány elegendőnek bizonyult a folyó évi
működési hiány teljes és a folyó évi felhalmozási hiány részbeni finanszírozására. Az állam feladat-finaszírozásra
tért át, amihez figyelembe veszi a helyi elvárható bevételeket is. Az elvárás az, hogy az önkormányzatok működési
hiány nélkül tervezzenek. Vannak kötelező és önként vállalt feladataink, ebből a kötelező feladatokat kell
teljesíteni, ezt követi az önként vállat feladatok ellátása, majd a fejlesztések. Az előterjesztésből látható, hogy a
folyó évi működési hiány 3,5 millió forint, amit a pénzmaradvánnyal egyensúlyba tudunk tenni. A Hivatal - ami a
koncepció szerint lefinanszírozott lett volna - 9 milliós hiányt okoz a fenntartóknak, amiből 5,3millió Szeremléé,
tehát ha ez nem lenne, akkor nem lenne folyó évi működési hiány. Elég sok felhalmozási kiadás is betervezésre
került, ebből az óvodai és a könyvtár pályázat önerő nélküli, a napelemes pályázat önereje és a Barátgödör jelenik
meg kiadásként. A maradék pénzmaradvány a felhalmozási hiánynál kerül felhasználásra, így összességében
felhalmozási hiány van, ami külső forrásból megfinanszírozható, mivel az nem esik tilalom alá. Ez a költségvetés
ugyanazokat az egyesületi támogatásokat tartalmazza. Az alpolgármester asszony javaslata volt, hogy a polgárőrség
támogatását egészítse ki az önkormányzat a benzinárak emelkedése miatt. A kötelező feladatok között a
közbiztonság is megjelenhet, így a későbbikben talán támogatás is elnyerhető rá. A feladat-finanszírozásnál még az
is elképzelhető, hogy a kapott finanszírozást csak arra a feladatra lehet elkölteni, de jelenleg nem tudjuk, hogy alap
képezhető-e belőle pl. útfelújításra. Az utakra 1millió forint összeg lett betervezve kátyúzásra, mert a kátyúk
nagyon elszaporodtak, tehát ha utat nem is tudunk felújítani, de legalább ezt próbáljuk megoldani.
A polgármester az önkormányzat 2013. évi költségvetésével kapcsolatosan elmondja, hogy a költségvetés
előkészítése miatt szükséges a bérleti díjakról és egyéb kérdésekről is dönteni, melyről szóló előterjesztéseket a
képviselőknek átadja és annak tanulmányozására szünetet rendel el.
Szünet után.
A polgármester elmondja, hogy a bérleti díjra vonatkozó előterjesztés 5,7%-os emelést tartalmaz, és kéri a testületi
tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csukáné: Nem látja a tervezetben a presszó, a klubhelyiség és az eszközök bérletét.
Varga: Ebben a határozatban azok a döntések vannak, melyek bérleti szerződéssel tervezhető bevételt jelentenek az
önkormányzatnak, azt a kérdést majd később vitatja meg a testület.
Egyéb hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
14/2013.(II.20.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 1. napjától az alábbi bérleti díjakat
határozza meg:
1. Gyógyszertár
21.500,- ft/hó
3. Kmb szolgálati lakás
18.400,- ft/hó (Díjmentes 2014.február 28-ig)
4. Háziorvosi szolgálati lakás díjmentes
5. Egészségház, orvosi rendelő díjmentes
6. Tűzoltószertár irodahelyiség 23.000,- ft/év
7. Művelődési ház irodahelyisége
13.200,- ft/év
8. 1002 hrsz-ból 200 m2
790.655,- ft/év
9. Földbérletek
0,5 ha alatt
3,60 ft/m2
0,5 ha – 1 ha 4,00 ft/m2
1 ha felett
4,40 ft/m2
10. Művelődési ház árusítási célra 4.000,- ft/alkalom, helyi lakosok és szervezetek számára változatlan.
Felelős: polgármester
Határidő: szerződés módosítás - 2013.02.28.
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
14/2013.(II.20.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 1. napjától az alábbi bérleti díjakat
határozza meg:
1. Gyógyszertár
21.500,- ft/hó
3. Kmb szolgálati lakás
18.400,- ft/hó (Díjmentes 2014.február 28-ig)
4. Háziorvosi szolgálati lakás díjmentes
5. Egészségház, orvosi rendelő díjmentes
6. Tűzoltószertár irodahelyiség
23.000,- ft/év
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7. Művelődési ház irodahelyisége
13.200,- ft/év
8. 1002 hrsz-ból 200 m2
790.655,- ft/év
9. Földbérletek
0,5 ha alatt
3,60 ft/m2
0,5 ha – 1 ha 4,00 ft/m2
1 ha felett
4,40 ft/m2
10. Művelődési ház árusítási célra 4.000,- ft/alkalom, helyi lakosok és szervezetek számára változatlan.
Felelős: polgármester
Határidő: szerződés módosítás - 2013.02.28.
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a házi segítségnyújtást már nem az önkormányzat látja és a jelenleg
még státuszban lévő házigondozónak lejár a GYES-e, így szükséges egy erre vonatkozó létszámcsökkentési döntés
meghozatala. A polgármester elmondja, hogy a költségvetés tervezetében a házi segítségnyújtás szakfeladaton
láthatják a képviselők az ezzel kapcsolatos tervezett bevételeket és kiadásokat.
Kisné: Nagyon nem jó létszámcsökkentéses döntéseket hozni, mert így csökken a helyi foglalkoztatás.
Varga: A Cédrus Református Szociális Intézménynél érdeklődött, nem tudják átvenni, az önkormányzat pedig már
nem látja el ezt a feladatot, nincs mód a megtartására.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra:
15/2013.(II.20.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel arra, hogy önállóan nem lát el házi
segítségnyújtás feladatot – úgy határoz, hogy az 1 fő házigondozói álláshelyet megszünteti és Koritnik Judit
közalkalmazottat felmenti.
A Képviselő-testület a házigondozói álláshely megszüntetésével és Koritnik Judit közalkalmazott felmentésével
kapcsolatosan kijelenti, hogy
1. a megszüntetett házigondozói álláshelyet 5 évig nem állítja vissza,
2. a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyen foglalkoztatott munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatására nincs lehetőség.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárt a testület döntéséről értesítse és a
létszámcsökkentési pályázatot benyújtsa.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos, pályázat benyújtása – 2013.09.15.
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
15/2013.(II.20.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel arra, hogy nem lát el házi
segítségnyújtás feladatot – úgy határoz, hogy az 1 fő házigondozói álláshelyet megszünteti és Koritnik Judit
közalkalmazottat felmenti.
A Képviselő-testület a házigondozói álláshely megszüntetésével és Koritnik Judit közalkalmazott
felmentésével kapcsolatosan kijelenti, hogy
1. a megszüntetett házigondozói álláshelyet 5 évig nem állítja vissza,
2. a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, illetve szervezeti
változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott munkaviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárt a testület döntéséről értesítse és
a létszámcsökkentési pályázatot benyújtsa.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos, pályázat benyújtása – 2013.09.15.
A 2013. évi költségvetést előkészítő határozatok meghozatalát követően a polgármester az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről elmondja, hogy nagyon részletes és átlátható előterjesztés került kiküldésre. Összességében
elmondható, hogy az önkormányzat képes lesz a változó feltételek mellett ellátni feladatait.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Észrevétel, hozzászólás nincs.
A polgármester először az előterjesztés szerinti un. stabilitási határozat-tervezetet bocsátja szavazásra, melyet a
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testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbiak szerint hagy jóvá:
16/2013.(II.20.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
törvény 29.§ (3)bekedése szerint a 2013. költségvetési évet követő 3 évre az alábbiak szerint állapítja meg az
önkormányzat saját bevételét, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét és hitel
felvételi korlátját:
Adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa (ezer Ft)
2013.
2014.
2015.
2016.
A) Saját bevételek
24057
24107
24620
24670
helyi adók
16370
16370
16660
16660
vagyon haszn.szárm.bevétel
0
0
0
0
kamat
250
300
300
350
egyéb sajátos folyó bevétel
7437
7437
7660
7660
B) Fizetési kötelezettség
rövid lejáratú kötelezettség
0
0
0
0
C) Hitel felvételi korlát ((A-B)*50%)
12028
12053
12310
12335
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az éves költségvetés készítése során az adósságot
keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határát, mint hitelfelvételi korlátot vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A polgármester kéri a testületi tagokat, hogy a költségvetéssel kapcsolatosan tegyék meg javaslataikat.
Csukáné: 100ezer ft-tal javasolja a polgárőrség támogatásának megnövelését.
A polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, a testület a javaslattal egyhangúlag egyetért.
Róka Edit: A sportköri támogatást – mint mindig – most is soknak tartja a többiekhez képest.
Varga: Ez minden évben így van, de nem lehet ennél kevesebb pénzből versenyezni.
Róka Edit: De akkor a buszhasználat költségeivel együtt legyen ennyi és nem több.
Csukáné: Ezzel ő is egyetért.
A polgármester ezt követően az előzőek szerint - a polgárőrségnek nyújtott támogatás 100ezer ft-tal történő
megnövelésével - módosított rendelet-tervezetet bocsátja végszavazásra, melyet a testület 5 igen szavazattal 0
ellenében az alábbiak szerint hagy jóvá:

1/2013.(III.1.)önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
(a rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)

4. napirendi pont
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a meghívó mellékleteként kiküldésre került a Bajai Többcélú
Kistérségi Társulás előterjesztése arra vonatkozóan, hogy kíván-e a testület a későbbiekben elsősorban kötelező
feladatot ellátni a társulás keretein belül, ha igen, akkor milyen feladatot és annak ellátásához milyen forrást
biztosít. A polgármester elmondja, hogy a második félévtől kezdődően a kistérség plusz normatíva nélkül,
kizárólag önkéntes társulásként maradhat fenn és csak akkor, ha ehhez a társult önkormányzatok a szükséges
forrásokat biztosítják.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg a témához kapcsolódó észrevételeiket, javaslataikat.
A felvetéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
17/2013.(II.20.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az önkormányzatnál nem maradt olyan
kötelező önkormányzati feladat, amit önállóan nem képes ellátni, így a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás további
működéséhez nem kíván hozzájárulni.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kistérségi társulás elnöke és intézményvezetője felé az eddig
elvégzett tevékenységek tekintetében tolmácsolja a testület köszönetét.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012.02.28.

6

A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
17/2013.(II.20.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az önkormányzatnál nem maradt
olyan kötelező önkormányzati feladat, amit önállóan nem képes ellátni, így a Bajai Többcélú Kistérségi
Társulás további működéséhez nem kíván hozzájárulni.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kistérségi társulás elnöke és intézményvezetője felé az
eddig elvégzettek tevékenységek tekintetében tolmácsolja a testület köszönetét.
Felelős: polgármester
Határipő: 2012.02.28.
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a homokhátsági társulás valamint a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal megkereste az önkormányzatot, mely megkeresésekről előterjesztés készült, melyet átad a
képviselőknek és annak tanulmányozására szünetet rendel el.
Szünet után.
A polgármester kéri a testület tagokat, hogy tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat a homokhátsági
előterjesztéssel kapcsolatosan. Elmondja, hogy a maga részéről javasolja a határozat-tervezet és az eseti
közbeszerzési szabályzat elfogadását. A konzorcium tagjaként minden önkormányzatnak el kell fogadnia ezt a
szabályzatot, hogy el tudjanak járni.
A javaslathoz észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
18/2013.(II.20.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú
„Települési Szilárd Hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági
Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” elnevezésű projektjében létrejövő létesítmények, eszközök
üzemeltetése és az ezekkel kapcsolatos települési szilárd hulladékra vonatkozó kiegészítő közszolgáltatási
feladatok ellátása tárgyban lefolytatandó hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás
lefolytatásához hozzájárul.
A Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1. mellékletét képező eseti közbeszerzési szabályzatot.
Felhatalmazza a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzatai Társulást az üzemeltetési
közbeszerzési eljárás lebonyolítására.
Határidő: 2013.03.15.
Felelős: polgármester
A döntést követően a polgármester a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal beiskolázási körzet meghatározására
vonatkozó döntést bocsátja vitára, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester
javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozat-tervezet legyen kiegészítve azzal, hogy Dunafalva tekintetében
legyen közölve, hogy a teljes felsőtagozat a szeremlei iskolába jár.
A testület amódosító javaslattal egyhnagúlag egyetért.
A felvetéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester a fenti módosítás figyelembe vételével az
előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozza:
19/2013.(II.20.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szeremle
település beiskolázási körzetére vonatkozó döntését – a beiskolázási körzet megegyezik a település
közigazgatási területével – megismerte, ahhoz különvéleményt nem kíván csatolni.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről értesítse a megyei kormányhivatalt és
tájékoztassa arról is, hogy a szeremlei intézménynek Dunafalva (teljes felsőtagozat), Dunaszekcső és Baja
közigazgatási területéről is vannak tanulói.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.02.25.
A polgármester elmondja, hogy tekintettel arra, hogy az átadásra március 15-én szokott sor kerülni, itt az ideje a
„Szeremle Községéért” kitüntető címről való döntésről. A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat.
Róka Edit: Kisné Kovács Zsuzsát javasolja, úgy gondolja, hogy senki nem tesz ennyit a községért mint ő.
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Varga: Egyetért a javaslattal, de jelenleg a javasolt személy települési képviselő és ezért mégsem javasolja most.
Róka Edit: 15 éve képviselő, tehát emiatt soha nem lehet kitüntetett?
Varga: Alapvetően egyetért, de mégis azt javasolja, hogy emiatt várjunk.
Róka Edit: Nem tud mást javasolni helyette.
Varga: Lehetne erre kitalálni egy fórumot, hogy ne kizárólag a testület tegyen javaslatot és ebben az esetben el tud
képzelni testületi tagot is kitüntetettként.
A testület egyhangúlag úgy határoz, hogy jelen ülésen nem hoz döntést a kérdésben.
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy – mivel a Bajai TKT a továbbiakban nem látja el társulásos úton a
belső ellenőrzést – az önkormányzatnak magának kell megoldania a feladatot. A polgármester elmondja, hogy
Balogh Mihály regisztrált belső ellenőr, aki eddig is ellátta a feladatot, ajánlatot tett az önkormányzatnak. 10
ellenőri napot javasol, 15.000,- ft/ellenőri nap összegben, tehát összesen 150.000,- ft bruttó díj ellenében. A
polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csukáné: Elég soknak tartja ezt a díjat.
Gálné: Szeremlének az önkormányzaton kívül van két költségvetési szerve is, az ÁMK és a Hivatal. A belső
ellenőr a testületnek és a vezetőknek ad visszajelzést a Hivatal munkájáról, tehát őket segíti abban, hogy
javuljon a munkavégzés.
Varga: Úgy gondolja, hogy ez egy elfogadható díj.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezet bocsátja szavazásra:
20/2013.(II.20.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásával, 10
ellenőri nap, 15.000,- ft/ellenőri nap, összesen bruttó 150.000,- ft díj ellenében megbízza Balog Mihály regisztrált
belső ellenőrt.
A testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.03.15.
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
20/2013.(II.20.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásával,
10 ellenőri nap, 15.000,- ft/ellenőri nap, összesen bruttó 150.000,- ft díj ellenében megbízza Balog Mihály
regisztrált belső ellenőrt.
A testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú szerződés aláírására és a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.03.15.
5. 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
jegyző
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