SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1.
T.: 76/576-146
E-mail: phszeremle@t-online.hu

Jegyzőkönyv
Készült: 2013. június 28-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 6 jelen van. A polgármester jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Gál Vilmosné jegyzőt, melyet a
testület egyhangúlag elfogad.
A polgármester javaslatot tesz a napirendre, a testület a javaslattal egyhangúlag egyetért és a napirendet az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
Napirend:
1. Közbiztonsági konzultációs fórum
Előadó: Makk Zoltán körzeti megbízott
2. A Bóbita Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása, az önkormányzat SZMSZ-ének
módosítása
Előadó: polgármester
3. A szeremlei háziorvosi feladat-ellátásra pályázat kiírása
Előadó: polgármester
4. Egyéb ügyek - a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
- a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodása módosítása
- Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
5. Szociális ügyek – zárt ülés
1. napirendi pont
A polgármester a közbiztonsági konzultációs fórum megtartására felkéri Makk Zoltán r.törm., körzeti
megbízottat.
Makk Zoltán elmondja, hogy a testületi ülésen eddig is részt vett. A konzultációs fórumot évente kétszer kell
tartani, fel lehetett kérdéseket tenni, most ez egy ugyanilyen alkalom, aminek az a célja, hogy a rendőrség
munkáját érintő kérdések megválaszolásra kerüljenek. Elmondja, hogy jó a kapcsolat az önkormányzattal és
elősegíti a hatékonyabb munkát a területen.
Csuka Lászlóné alpolgármester: A gyalogosok és babakocsival a kövesúton közlekednek, ami nagyon veszélyes.
Makk Zoltán r.tzls.: Az időseket nagyon nehéz meggyőzni, mert az a válasz, hogy 50 éve itt gyalogolok.
Csukáné: A motorosok éjszakánként megint sokan vannak és hangosak.
Makk Zoltán: Azok számát sikerült csökkenteni, akinek nem volt engedélyük, de akinek minden papírja
megvan, annak nem lehet megtiltani. Ez mindenhol probléma.
Kisné Kovács Zsuzsa: Valamit javult az éjszakai motorozás, de nem sokat.
Kiss Imre polgárőr egyesületi elnök: A legnagyobb motorost most megfogták és 65ezer ft-ra büntették, most
nem lesz kedve motorozni.
Makk Zoltán: A buszforduló környékéről érkezett bejelentés, elzavarja őket, mert hangosak, de nincs más.
Gál Vilmosné jegyző: Lakossági írásos beadvány érkezett a hivatalhoz, hogy legyen szabályozva a a jegyző
hozzon csendrendeletet.
Makk Zoltán: Ha hamarabb lenne bezáratva, attól még a fiatalok nem tűnnek el, csak kisebb lesz a forgalom az
utcákon.
Kisné Kovács Zsuzsa: A lakossági beadványra reagálva sebességkorlátozó táblát kellene kitenni.
Gálné: A Fő utca állami tulajdonú, nem tehet ki táblát az önkormányzat.
Varga György polgármester: A Közútkezelővel egyeztetett, tábla nem rakható ki rá.
Makk Zoltán: A Csanád-Transnak volt engedélye, 9ezer köbmétert kellett a töltés megerősítése miatt
lehordaniuk. A vezetőjükkel beszélt és kérte, hogy lassan menjenek, de szűk ez az utca és teljesen más
hatása van. Mostanra ez megszűnt.

Tóth Zoltán horgász egyesületi elnök: Vízügynek szállítanak a kamionok, miért nem mentek a gáton vagy a
széles úton. Le kell vetetni a hídnál a 20 tonnás korlátozó táblát, még a busz sem mehetne át. Meg
tudnák oldani, ha meg akarnák oldani. Ez az út nem erre van tervezve. Nem csak az út, hanem a házak
sem bírják ki ezt a terhelést, kártérítési pert fog indítani emiatt. Egy másik téma, hogy ha
halászeszközökkel folytatott halászaton érnek valakit, akkor 2 évet kaphat valaki, ha tiltott eszközzel,
akkor még állatkínzás miatt is feljelentik. A halőrök jogkörét változtatták, közalkalmazottak lehetnek, a
társadalmi halőrök feltartóztathatják addig, amíg a rendőrség vagy a hivatásos halőr kiér. Erre fel
kellene hívni a figyelmet, mert be fogják csukni pár évre az illetőket.
Kiss Imre: Hány halőr van?
Tóth Zoltán: Jelenleg kettő.
Kiss Imre: A faluújságban közölni kellene, hogy a fiatalkorúakra figyeljenek oda a szülők, nincs helyük az utcán
éjszaka. Akik a kocsmában vannak éjfélig azok miből isznak és mikor dolgoznak, az sem tudja. A
szülők fejében is gond van, azt mondják nincs program, de ez sem igaz, mert vannak programok. Most a
fiatalok elmennek Bajára, elücsörögnek, vagy éjszaka szórakozásként ülnek a szobor tetején vagy
zajonganak. A szülők figyelmét fel kellene hívni, hogy figyeljenek oda a fiatalkorúakra. Megint jön a
nyári szünet és ez most újra probléma lesz.
Varga: Kéri, hogy a rendőr is tanácsolja a kiskorúaknak, hogy menjenek haza, és ne tartózkodjanak éjjel a
közterületen.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs.
2. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Szeremlei Bóbita Napköziotthonos Óvoda
alapító okiratának módosítására vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék
meg észrevételeiket, javaslataikat.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
63/2013.(VI.28.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat 1. számú mellékletét képező
Szeremlei Bóbita Napköziotthonos Óvoda módosító okiratát jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására és felkéri a jegyzőt, hogy
a módosító okiratot valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a MÁK részére
megküldje.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
1. számú melléklet a 63/2013.(VI.28.)önkormányzati határozathoz

Szeremlei Bóbita Napköziotthonos Óvoda
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
1. számú
módosító okirata
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeremlei Bóbita Napköziotthonos Óvoda 2013. május
30-án kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5)bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)
Korm.rendelet 5.§ (4)bekezdésére figyelemmel, 2013. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
A módosítás oka: a Magyar Államkincstár 03-TNY-1231-2/2013-819521 számú hiánypótlási felhívása
1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. A költségvetési szerv:
Neve: Szeremlei Bóbita Napköziotthonos Óvoda
Székhelye: 6512 Szeremle, Fő u. 48.
Telephelye: nincs
Költségvetési törzsszáma:
OM azonosítója:
Szakágazat száma: 851020”
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Magyar Államkincstár kérte az önkormányzat SZMSZ-ében is
feltüntetni azt, hogy a könyvtári, közművelődési, közgyűjteményi feladatot szakfeladaton látja el. Mivel az
SZMSZ ebben a tekintetben elavult, a polgármester javasolja a 2/2011.(III.21.)önkormányzati rendelet
módosítását, mely már az új köznevelési intézményt, illetve települési önkormányzathoz rendelt szakfeladatokat

nevesíti a feladat ellátásának módjaként. A polgármester átadja a képviselőknek az SZMSZ 1. számú
mellékletének módosítását tartalmazó előterjesztést és rendelet-tervezetet, majd annak tanulmányozására
szünetet rendel el.
Szünet után.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A rendelet módosításhoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti rendelettervezetet bocsátja szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:

8/2013.(VII.2.)önkormányzati rendelet
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
2/2011.(III.21.)önkormányzati rendelet módosításáról
(a Rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)

3. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a szeremlei háziorvosi praxis meghirdetésére
vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy a korábbi pályázat eredménytelen lett annak ellenére, hogy volt
érdeklődő. A pályázat lejártával egy időben kereste meg dr. Tolnay Zsuzsanna neurológus, hogy érdekelné a
praxis. A kérdés az, hogy maradjon-e a helyettesítés vagy próbálkozzon a település új háziorvossal.
Csukáné: Egy találkozót javasolna előtte, mert a személyes benyomás meghatározó lehet.
Varga: Pozitív személyiségnek látta, orvosként nem ismeri. Ha ma nem írjuk ki a pályázatot, akkor csúszik a
betöltés. Kéri, hogy minden megjelent mondja el véleményét a háziorvosi ellátással kapcsolatosan.
Pápics Istvánné: Olyan tudná megmondani, aki sokat jár orvoshoz.
Tóth Zoltán: Most szerinte meg vannak elégedve a helyettesítővel.
Kisné: Személyes találkozót javasol ő is.
A testület úgy dönt, hogy nem határoz a pályázat kiírásáról, hanem személyes találkozót kezdeményez az
érdeklődő orvossal.
64/2013.(VI.28.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy személyes
meghallgatáson meg kívánja ismerni a szeremlei háziorvosi praxis után érdeklődő orvost.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.07.30.
4. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Bajai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó előterjesztésre
és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Elmondja, hogy erre és
az ezt követő társulási megállapodás módosításokra is a változó jogszabályi háttér miatt van szükség, így
javasolja azok elfogadását.
A javaslathoz észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
65/2013.(VI.28.)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának - az V. számú módosítással egységes
szerkezetű - módosítását jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Társulás székhelyének helyet
adó Baja Város Polgármesterét értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítására vonatkozó előterjesztésre és határozati
javaslatra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Az előterjesztéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozattervezetet bocsátja szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
66/2013.(VI.28.)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását 2013. július 1-jei hatálybalépéssel a melléklet szerinti
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tartalommal elfogadja.

A testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester elmondja, hogy a meghívó megküldését követően érkezett egy, a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó anyag, melyről szóló
írásos előterjesztést és határozat-tervezetet átadja a képviselőknek és annak tanulmányozására szünetet rendel el.
Szünet után.
A polgármester hivatkozva a homokhátsági előterjesztésre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat.
Az előterjesztéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot
hozza:
67/2013.(VI.28.)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 2. számú módosítása
elfogadása” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza.
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.07.05.
A polgármester elmondja, hogy Róka Edit képviselő írásos bejelentési intézett a testülethez, hogy
összeférhetetlenség miatt le kíván mondani képviselői mandátumáról. A polgármester egy plakett
adományozásával megköszöni a képviselőasszony eddigi közösség érdekében végzett tevékenységét, és jó
munkát kíván új munkahelyén. A polgármester elmondja, hogy Róka Edit képviselői helye megüresedett, így a
választási listán soron következő jelölt tesz a következő ülésen esküt, amennyiben elfogadja a megbízatást.
5. 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
jegyző

