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

Jegyzőkönyv
Készült: 2013. április 29-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 jegyzőt, melyet a
testület egyhangúlag elfogad.
A polgármester a meghívótól eltérően javaslatot tesz a napirendre. Elmondja, hogy a 2014. évi koncepció
tárgyalására való kötelezettség áprilisi határidejét egy április 25-én közzétett Áht. módosítással hatályon kívül
helyezték, emiatt javasolja az 5. napirendi pont törlését. A testület a javaslattal egyhangúlag egyetért és a
napirendet az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Napirend:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt eseményekről
Előadó: polgármester
2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló - rendelet
Előadó: polgármester
3. Polgármesteri beszámoló a 2012. évi ellenőrzési tevékenységről
Előadó: polgármester
4. Szolgáltatások 2012. évi önköltsége, döntés a térítési díjakról
Előadó: polgármester
5. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás iránti igény benyújtása
Előadó: polgármester
6. Helyi állattartási rendelet hatályon kívül helyezése - rendelet
Előadó: jegyző
7. Helyi szociális rendelet felülvizsgálata - rendelet
Előadó: jegyző
8. Szeremlei vegyes háziorvosi körzet pályázati kiírása
Előadó: polgármester
9. Egyéb ügyek – beszámoló a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó társulás
2012. évi munkájáról
10. 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 gratulálunk a
néptáncegyüttes színvonalas műsorához, majdnem elkészült a könyvtár felújítása, a számítógépeket be kell
telepíteni és a könyveket vissza kell tenni.
A testület vita és hozzászólás nélkül, 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
39/2013.(IV.29.)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 önkormányzat 2012. évi költségvetésének
végrehajtására vonatkozó előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy bár sok bizonytalanságot éltünk át év közben, az
önkormányzat az előzetesen vártakhoz képest pénzügyileg jó évet hagyott maga mögött, ennek oka az elnyert
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ÖNHIKI és az adósságkonszolidáció. A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat.
Csukáné: Adóbehajtásokat növelni kellene, mert sok a kint levő összeg.
Gálné: A következő napirendi pontban, az intézkedési terv 1. és 3. pontja ennek a problémának a megoldására
szolgál.
A rendelet-tervezethez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:

Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013.(V. 2.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
(a rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)

3. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a 2012. évi ellenőrzési tevékenységről szóló
beszámolóra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozza:
40/2013.(IV.29.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2012. évről szóló éves
összefoglaló ellenőrzési jelentését jóváhagyja.
A Képviselő-testület a jegyző 2012. évi belső ellenőrzési jelentésére készített intézkedési tervét
megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.11.30.
4. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Központi Konyha 2012. évi önköltségére
valamint a térítési díjakra vonatkozó előterjesztésre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy a Központi Konyhán az előző évhez képest kevesebb a hiány, ami
örvendetes. Az előző évben nem volt díjemelés, emiatt most úgy gondolja, hogy indokolt a térítési díj emelés. A
gyermekétkezésnél a javaslat 5%, a szociális étkezésnél 10% emelést tartalmaz az előterjesztés.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:

3/2013.(V.2.)önkormányzati rendelet

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési
díjáról és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló
5/2011.(III.23.)önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)

5. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a helyi közbiztonságot javító fejlesztésre
vonatkozó előterjesztésre, tájékoztatja a testületet, hogy a kiküldött előterjesztés időközben kiegészítésre került,
mivel újabb árajánlat érkezett. A polgármester kiosztja a kiegészített előterjesztést és annak tanulmányozására
szünetet rendel el.
Szünet után.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Elmondja, hogy azt a rendszert
szeretné, ami Baján, Szentivánon és terv szinten Vaskúton is kialakításra kerül.
Csukáné: Mit jelent a havi fenntartási költség?
Varga: A működtetésre előre beterveztek egy pénzeszközt, amivel biztosított a karbantartás.
Csukáné: Itt lenne a hivatalban és akkor lenne megnézve, amikor balhé van.
Varga: Igen. Két helyen rendszámfelismerő kamera, több helyen kamera (pl. iskola, Tomcsányi kanyar,
egészségház, sport). A rongálások miatt indokoltnak tartja.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra:
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41/2013.(IV.29.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 8.993.846 ft
támogatási igénnyel pályázatot nyújt be az önkormányzati fejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló
8/2013(III.29)BM rendelet alapján a település közbiztonságának javítására, térfigyelő rendszer beszerzésére.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a tervezett beszerzés megvalósításához szükséges 999.316,- Ft önrészt a
2013. évi költségvetés terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.05.02.
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
41/2013.(IV.29.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 8.993.845,ft támogatási igénnyel pályázat nyújt be az önkormányzati fejlesztési támogatás részletes feltételeiről
szóló 8/2013(III.29)BM rendelet alapján a település közbiztonságának javítására, térfigyelő rendszer
beszerzésére.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a tervezett beszerzés megvalósításához szükséges 999.316,- Ft önrészt
a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.05.02.
6. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a helyi állattartási rendelet visszavonására
vonatkozó előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat.
Észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet bocsátja szavazásra, a
testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:

4/2013.(V.2.)önkormányzat rendelet

az állattartás szabályozásáról szóló
8/2004.(VI.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(a rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)

7. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött előterjesztésre és rendelet-tervezetre kéri a
testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Elmondja, hogy nem javasolja a szociális segély egy
részének Erzsébet utalványban való kifizetését vagy a gazdálkodási támogatás bevezetését. A rendelet-tervezet
kiküldött melléklet szerinti elfogadását javasolja.
Csukáné: Egyetért, ő sem támogatja az Erzsébet utalványt.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet
hozza:

5/2013.(V.2.)önkormányzat rendelet

a szociális ellátások helyi szabályozásáról
(a rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)

8. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a háziorvosi praxis meghírdetésére vonatkozó
előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A
polgármester elmondja, hogy jelenleg ezen a feladat-ellátáson az önkormányzatnak több bevétele van, mint
kiadása.
Csukáné: Nagyon örülne, ha megoldódna ez a probléma, támogatja a pályázat kiírását.
Varga: Javasolja, hogy egy nap 18 óráig tartson a rendelés.
Kisné: Egyetért, mert ide tudnak érni azok is, akik dolgoznak.
Varga: A későbbiekben összevonva a dunafalvi praxissal – amire önálló pályázót ők sem fognak találni – ez a
praxis továbbfejlődhet.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozza:
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42/2013.(IV.29.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a jelen határozat 1. számú mellékletét képező
pályázati felhívás szerint – pályázatot hirdet Szeremle község területi ellátási kötelezettséggel működő
vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására valamint az iskola egészségügyi ellátás
biztosítására.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást helyben szokásos módon valamint a település
honlapján tegye közzé.
Felelős: polgármester
Határidő: közzététel – 2013.05.02.
pályázat benyújtás – 2013.05.31. 12 óra

1.számú melléket a 42/2013.(IV.29.)önkormányzati határozathoz

Pályázati felhívás háziorvosi feladat-ellátásra
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Szeremle község területi ellátási
kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására valamint az iskola
egészségügyi ellátás biztosítására.
A háziorvosi körzet lakosságszáma 1486 fő.
A háziorvos által ellátandó feladatokat, képesítést, feltételeket meghatározó alapvető jogszabályok:
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény,
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.)EüM rendelet,
a háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez
szükséges ingó, ingatlan vagyon és működtetési jog megszerzésének hitelfeltételeiről szóló 18/2000
(II.25.) Korm. rendelet
Egyéb feltételek:
 a működtetési jog meglétének, vagy az egészségügyi államigazgatási szerv által működtetési jog
engedélyezési feltételei fennállásának igazolása
 a praxis egyéni vagy társas vállalkozói formában látható el
 büntetlen előélet
 háziorvosi rendelési idő gyakorisága hétköznaponként naponta, iskola egészségügyi ellátás gyakorisága
hetente
 háziorvosi rendelési idő időtartama 20 óra/hét, melyből minimum heti egy alkalom 18 óráig tart,
 a háziorvosi rendelési időn valamint a térségi hétközi és hétvégi központi ügyeleten kívüli időszakban
háziorvosi készenlét biztosítása szükséges.
A pályázathoz csatolandó:
 végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolata
 részletes szakmai önéletrajz
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 az egészségügyi államigazgatási szervnek a működtetési jog meglétéről, vagy az engedélyezés feltételei
fennállásáról szóló igazolás
 a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás
esetén az alapító okirat (alapszabály) és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata
 egészségügyi alkalmassági igazolás
 hatósági bizonyítvány arról, hogy a pályázó szerepel az egészségügyi dolgozók működési
nyilvántartásában
 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati
anyagot megismerhetik
 nyilatkozat a tervezett háziorvosi és iskola egészségügyi rendelési időről
 pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozata arról, hogy sikeres pályázat esetén 8 napon belül benyújtja a
működési engedély iránti kérelmet az ÁNTSZ illetékes szervéhez.
A működés finanszírozása: a működéshez a mindenkori OEP finanszírozás biztosított.
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
szóló 96/2003. (VII.15.) Korm.rendelet értelmében a tevékenység végzéséhez a feladatot ellátónak az ÁNTSZ
Bajai, Bácsalmási Kistérségi Népegészségügyi Intézet által kiadott érvényes működési engedéllyel kell
rendelkezni, valamint az OEP finanszírozáshoz a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási
Pénztári Szakigazgatási Szervével finanszírozási szerződést kell kötni.
Juttatások, egyéb információk:
- az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget valamint annak felszerelését és berendezését
térítésmentesen biztosítja, a rendelő fenntartásának költsége a feladatot ellátót terheli,
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- szolgálati lakás az Egészségház épületében biztosított.
Pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 31. 12 óra
Pályázat elbírálására az önkormányzat képviselő-testületének a pályázati határidő lejártát követő ülésén kerül
sor.
A praxis betöltésének kezdeti időpontja, tartama: a szükséges engedélyezési eljárást követően határozatlan
ideig
A pályázat benyújtása:
A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani a Szeremle Községi Önkormányzat
Képviselő-testületéhez címezve (6512 Szeremle, Szabadság u. 1.). A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi
pályázat”
A megbízás időtartama: az Önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló, a működés és
üzemeltetés részletes feltételeit rögzítő feladat-ellátási szerződést köt.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Gál Vilmosné jegyző nyújt a 06/79/576-146
telefonszámon.
A pályázati kiírás közzétételének helye: hivatali hirdetőtábla, Szeremle község honlapja: www.szeremle.hu,
9. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Bajai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi munkájáról szóló beszámolóra, kéri a testületi tagokat,
tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja szavazásra, a
testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
43/2013.(IV.29.)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Kisné: Szervezés alatt áll a pünkösdi rendezvény. A program és a ladikázás már összeállt. A vendég fellépők
már le vannak fixálva. Bemutatós kalácssütő asszony is elvállalta, a halsütővel is sikerült megegyezni.
A SZÉK Egyesület szervezi a majálist, kiírtak egy rajzpályázatot, a beérkezett rajzok kerülnének
kiállításra. Lehetne egy könyvtár megnyitó is. Sztárvendég a Gázsa Együttes lesz, akik a színvonalas
magyar népzene képviselői. Várja az ötleteket.
10. 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

