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Jegyzőkönyv
Készült: 2013. július 22-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 5 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. Lemondás képviselői mandátumról, az új helyi önkormányzati képviselő eskütétele
Előadó: polgármester
2. A lejárt határidejű határozatok és a két ülés között történt események
Előadó: polgármester
3. A szeremlei háziorvosi feladat-ellátás iránt érdeklődő orvos meghallgatása
Előadó: polgármester
4. Tájékoztató jogszabályi változásokról, határidős feladatok
Előadó: jegyző
5. Egyéb ügyek - a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetése, vagyonfelosztása
- a Felső-Bácskai Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
1. napirendi pont
A polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent Erős István Ákos szeremlei lakost, aki Róka Edit
lemondásával, mint a 2010. évi választások során következő legtöbb szavazatot szerzett jelölt a mai ülésen a
testület előtt esküt tesz és megkapja megbízólevelét. A polgármester megköszöni, hogy Erős István Ákos
elfogadta a megbízást és települési képviselőként sok sikert kíván.
A polgármester esküvevőként előmondja a melléklet szerinti esküszöveget, Erős István Ákos az esküt leteszi,
így a testületben a megválasztott képviselők létszáma ismét 7 fő.
2. 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
a rendezési tervkészítőt felhívta a vállaltak teljesítésére, mert az eladott ingatlannal kapcsolatosan az
önkormányzat is vállalást tett. A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a könyvtár pályázaton elnyert
összeg kifizetésre került és a könyvtár elkészült. Úgy gondolja, hogy az adott ingatlanrészből a pályázati
támogatás segítségével sikerült egy a korábbinál korszerűbb és barátságosabb könyvtárat létrehozni. A
polgármster kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Kisné: A Cicus-házra benyújtott egyesület pályázatról van-e valamilyen infromáció?
Varga: Igen, a játszótérre és a ház felújításra nyert a Szeremléért Egyesület pályázata. A pályázatírók és az
egyesület a héten egyeztetett a megvalósításról.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra:
70/2013.(VII.22.)önkormányzati határozat-tervezet
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról valamint a két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolóját jóváhagyja.
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
70/2013.(VII.22.)önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról valamint a két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolóját jóváhagyja.

3. napirendi pont
A polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent dr. Tolnay Zsuzsannát. Elmondja, hogy a testület előző
ülésen hozott döntésének megfelelően kerül sor a doktornő előzetes meghallgatására, így kéri a doktornőt,
mondjon néhány szót magáról, ismertesse elképzeléseit, illetve kéri a testületi tagokat, tegyék fel kérdéseiket.
Dr. Tolnay Zsuzsanna: Köszöni a lehetőséget a bemutatkozásra, elmondja családi körülményeit, tájékoztatja
képviselőket tanulmányairól, szakmai előmeneteléről, eddigi munkahelyeiről.
Csukáné: A délelőtti, délutáni rendelés megoldható-e, illetve a szentiváni lakóhelyet távolinak tartja.
Dr. Tolnay: A délelőtti és a délutáni rendelést tudja tartani, mivel eddig is sokat vezetett, meg tudja oldani a
bejárást.
Csukáné: Mit gondol az eddigi szeremlei asszisztens foglalkoztatásáról, hogyan kívánja az asszinsztenciát
megoldani?
Dr. Tolnay: A jelenlegi asszinsztenst korábbi gyógyszergyári múltja miatt régebb óta ismeri, mindenféleképpen
meg szeretné tartani, mert ő ismeri a falu lakosságát és így nagy segítséget jelenthet.
Csukáné: Szűrővizsgálatok helyben való elvégzésével kapcsolatosan van-e elképzelése, mert most gyakorlatilag
itt csak rendelés van.
Dr. Tolnay: Sok előadást és szűrővizsgálatot szervezett már, az emberek egészségi állapotának javítása
érdekében úgy gondolja, hogy ezt a hátteret is meg kell adni, mert ezekkel megelőzzük a betegségeket.
Jelenleg az egészségügy tűzoltómunkaként működik, háziorvosként szeretne elé menni a dolgoknak.
Varga.: A készenléti időre milyen elképzelése van?
Dr. Tolnay: 8-tól 16 óráig telefonos elérhetőséget mindenképpen biztosítja és amikor szükség van rá, itt lesz.
Varga.: Heti egy alkalommal szeretne a testület 17 óráig tartó rendelést?
Dr. Tolnay: Megítélése szerint a heti egy alkalommal délután 16 óra utáni rendelés is megoldható. Úgy
gondolja, hogy ezt indokolt biztosítani azoknak az embereknek, akik dolgoznak, hogy ne kelljen emiatt
szabadságot kivenniük.
Gálné: A hétvégi ügyeleti ellátásban részt kíván-e venni?
Dr. Tolnay: Egyenlőre nem, mert most fog kezdeni háziorvosi gyakorlatra járni, emiatt most még nem kíván
benne résztvenni, mert ez több elfoglaltságot jelent. A szekszárdi kórházban, mivel az megyei kórház több
lehetőség van gyakorlatra.
Varga: Amennyiben a dunafalvi körzet megürül, akkor gondolkodik-e ebben, mivel ott önálló praxisra nem lesz
mód.
Dr. Tolnay: Nem tartja kizártnak, lehetőséget lát benne.
Varga György polgármester felteszi a kérdést a testületnek, hogy ki kívánja-e írni a háziorvosi pályázatot.
Csukáné: Nagyon szimpatikus volt a doktornő, de a szentiváni lakóhelyet problémásnak látja. Úgy gondolja,
hogy meg tudná szerettetni magát az emberekkel.
Varga: megítélése szerint a szeremlei embereknek az az érdekük, hogy egy ideszánt, jó orvosuk legyen.
Önkormányzati szempontból ez még nem rossz helyzet, de ez változhat. Egy háziorvosnak a falu életében
és érdekében aktívan részt kellene venni. Ha a testület úgy ítéli meg, hogy a helyzet forrong, akkor
falufórumot is lehetne tartani.
Csukáné: A szeremlei hírekbe bele kellene írni.
Varga: Ha most nem írjuk ki, fórum csak augusztus közepén lehet és csak utána írjuk ki a pályázatot, az
időveszteség. Javasolja inkább a lakossági tájékoztatóban leírni, miért írja ki a testület a pályázatot és írja
ki a pályázatot a testület.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester elmondja, hogy a pályázatot kiíró határozattervezetét a képviselők az előző ülésen kézhez kapták, ahhoz képest csak a határidők módosultak a jelenlegi
tervezetben. A polgármester az alábbi határozat-tervezet bocsátja szavazásra:
71/2013.(VII.22.)önkormányzati határozat-tervezet
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 – 2013.08.15.
pályázat benyújtás – 2013.09.30. 12 óra

1.számú melléket a 71/2013.(VII.22.)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 17 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,
- szolgálati lakás az Egészségház épületében biztosított.
Pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30. 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,
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
71/2013.(VII.22.)önkormányzati határozat
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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,
4. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a jogszabályi változásokról és határidő
feladatokról szóló előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat.
A javaslathoz észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
72/2013.(VII.22.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a jogszabályi változásokra figyelemmel utasítja a jegyzőt, hogy az önkormányzati segély bevezetése
miatt legkésőbb a novemberi testületi ülésre készítse el a helyi szociális rendelet módosításának
tervezetét oly módon, hogy az önkormányzati segélyről való döntés átadott hatáskörben a
polgármesterhez kerül
2. a közterület filmforgatású célú használata kapcsán a jegyző a következő testületi ülésre készítse elő a
közterület használatáról szóló helyi rendelet módosítását oly módon, hogy a közterület filmforgatási
célú használatáért nem kell közterület-használati díjat fizetni
3. az üzletek nyitvatartási rendje vonatkozásában a jegyző a következő testületi ülésre készítse el az ezt
szabályozó rendelet tervezetét, mely a település területén lévő vendéglátóüzletek nyitvatartását
korlátozza, a tervezett hétköznaponként 10 óra, hétvégén 12 óra utáni korlátozás egyeztetése a
szolgáltatókkal, rendezvényekre külön nyitvatartási kérelem a polgármesterhez a rendelettől való
eltéréshez
Felelős: jegyző
Határidő: 1. pont – 2013.11.30., 2-3. pont – következő testületi ülés
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
72/2013.(VII.22.)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a jogszabályi változásokra figyelemmel utasítja a jegyzőt, hogy az önkormányzati segély
bevezetése miatt legkésőbb a novemberi testületi ülésre készítse el a helyi szociális rendelet
módosításának tervezetét oly módon, hogy az önkormányzati segélyről való döntés átadott
hatáskörben a polgármesterhez kerül
2. a közterület filmforgatású célú használata kapcsán a jegyző a következő testületi ülésre készítse
elő a közterület használatáról szóló helyi rendelet módosítását oly módon, hogy a közterület
filmforgatási célú használatáért nem kell közterület-használati díjat fizetni
3. az üzletek nyitvatartási rendje vonatkozásában a jegyző a következő testületi ülésre készítse el az
ezt szabályozó rendelet tervezetét, mely a település területén lévő vendéglátóüzletek nyitvatartását
korlátozza, a tervezett hétköznaponként 10 óra, hétvégén 12 óra utáni korlátozás egyeztetése a
szolgáltatókkal, rendezvényekre külön nyitvatartási kérelem a polgármesterhez a rendelettől való
eltéréshez
Felelős: jegyző
Határidő: 1. pont – 2013.11.30., 2-3. pont – következő testületi ülés
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a települési értéktárra vonatkozó
előterjesztésre, javasolja, hogy a testület éljen a lehetőséggel, és kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat. Elmondja, hogy megítélése szerint jelezni kell, hogy a település rendelkezik
értékekkel. A polgármester javasolja, hogy a bizottságba Kisné Kovács Zsuzsanna képviselő asszony és
Kothenz Kelemen kerüljön be, az utóbbi külső tagként. A polgármester kéri a testületi tagokat. tegyék meg

észrevételeiket, javaslataikat.
Csukáné: Szerinte a polgármester legyen a bizottság harmadik tagja.
Egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
73/2013.(VII.22.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a magyar nemzeti
értékek és a hungarikumok gondozásáról 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 2.§ (1)bekezdésében biztosított
lehetőséggel élni kíván és létre kívánja hozni Szeremle település értéktárát.
A Képviselő-testület 3 tagú Települési Értéktár Bizottságot hoz létre, éves költségvetése terhére vállalja annak
működtetését.
Szeremle Települési Értéktár Bizottságának tagjai: Varga György polgármester, Kisné Kovács Zsuzsanna
képviselő, Kothenz Kelemen muzeológus.
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
73/2013.(VII.22.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a magyar
nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 2.§ (1)bekezdésében
biztosított lehetőséggel élni kíván és létre kívánja hozni Szeremle település értéktárát.
A Képviselő-testület 3 tagú Települési Értéktár Bizottságot hoz létre, éves költségvetése terhére vállalja
annak működtetését.
Szeremle Települési Értéktár Bizottságának tagjai: Varga György polgármester, Kisné Kovács
Zsuzsanna képviselő, Kothenz Kelemen muzeológus.
5. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Bajai Többcélú Kistársági Társulás
megszüntetésére és vagyon felosztására vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi
tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy eszköz- és bútorbeszerzésre
324ezer ft került beszámításra (bútor, 2 laptop, fénymásoló, stb.) a Szeremlének járó összegből, a fennmaradó
összeget átutalták.
Észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja szavazásra, a
testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
74/2013.(VII.22.)önkormányzati határozat
1. Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Bajai
Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: 6500 Baja, Szentháromság tér 3., PIR: 542265, a
továbbiakban: társulás) megszüntetésével egyetért, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 88. § (1) bekezdése és 146. § (1) bekezdése értelmében – hozzájárul a társulás
és a társulási megállapodás 2013. június 30. napjával történő megszüntetéséhez.
2. A Képviselő-testület a társulás 2013. június 30-i megszüntetése okán a társulás vagyonának a
tagönkormányzatok közötti felosztását, valamint a vagyon átadását harmadik fél részére az alábbiak
szerint elfogadja:
2/1. Térítésmentes eszközátadás 2013.06.30. nappal, a kistérségi feladatok további ellátásához
kötődően, az 1. melléklet 1-2-3. tábla szerint:
2/1.1. Baja Város Önkormányzat (székhely: 6500 Baja, Szentháromság tér 1., PIR: 724319) részére:
2./1.1.1. Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési tanácsadó használatában levő eszközök
Nagyértékű tárgyi eszköz.
Bruttó érték: 1.523.125,- Ft
Kivezetés napjáig elszámolt értékcsökkenés:
Kis értékű eszköz beszerzési áron: 3.272.768,- Ft
2/1.1.2. Területfejlesztés feladaton nyilvántartott tervek, koncepciók
Nagyértékű tárgyi eszköz.
Bruttó érték: 21.698.250,- Ft
Kivezetés napjáig (2013.06.01.) elszámolt értékcsökkenés: 21.698.250,- Ft
Kis érétkű eszköz beszerzési áron: 3.242.933,- Ft
2/1.1.3. Munkaszervezetnél kimutatott tanulmányok,
Nagyértékű tárgyi eszköz.
Bruttó érték: 8.855.200,- Ft
Kivezetés napjáig (2013.06.01.) elszámolt értékcsökkenés: 8.855.200,- Ft
Digitális térkép
Bruttó érték: 75.000,- Ft
Kivezetés napjáig elszámolt értékcsökkenés: 75.000,- Ft

2/1.2. Integrált Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola,
Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat,
Nevelési Tanácsadó, Gyermekotthon és Szociális Intézmény Kecskeméti Tagintézménye vagy
jogutódja, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére.
1 db ASUS K52JE típusú laptop
Bruttó érték: 188.500Ft
Kivezetés napjáig elszámolt értékcsökkenés:
2/1.3. BÁCSKA-MED Gyógyító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 6524 Dávod, Petőfi S. utca 31-33., cégjegyzékszám: 03 09 113022) részére:
Központi orvosi ügyelet működtetéséhez
Nagyértékű tárgyi eszköz.
Bruttó érték: 11.001.629,- Ft
Kivezetés napjáig (2013.06.01.) elszámolt értékcsökkenés:11.001.629,- Ft
Kis értékű eszköz beszerzési áron:194.803,- Ft
2/1.4. Bajai Szent Rókus Kórház (székhely: 6500 Baja, Rókus utca 10., PIR: 336280) részére:
Ügyeleti épület kábelezés értéke
Nagyértékű tárgyi eszköz.
Bruttó érték: 207.985,- Ft
Kivezetés napjáig (2013.06.01.) elszámolt értékcsökkenés:
2/2. Végleges pénzeszköz átadás
2/2.1. Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület (6443 Bácsalmás, Hősök tere 3.) részére: 2.000.000,- Ft.
3. A 2. pont szerinti térítésmentes átadásokról megállapodás készül, melynek melléklete az átadott
eszközök tételes feltüntetése megnevezéssel és értékkel. A Képviselő-testület felhatalmazza Baja Város
Önkormányzat polgármesterét, a megszüntetésre kerülő társulás elnökét – Baja Város Önkormányzat
részére történő átadási megállapodás esetén Bácsborsód Községi Önkormányzat polgármesterét, hogy
a megállapodást a Szeremle Községi Önkormányzat nevében és képviseletében aláírja.
Felelős: Baja Város Polgármestere, Bácsborsód Községi Önkormányzat polgármestere
Határidő: 2013. július 15.
4. A feladatokhoz kötött, 2-3. pontok szerinti térítésmentes átadás után fennmaradó vagyon felosztása
lakosságszám arányában:
4/1. A társulás könyveiből kivezetésre kerülnek a feladathoz kötődő térítésmentes átadás után
fennmaradó eszközök, mely a tagönkormányzatok között került felosztásra a beérkezett igények
alapján.
(bruttó érték Ft-ban)
111932
0-ig írt szoftver h. jog
533.503
121153
Ing. kapcs. vagyoni é. jog
22.875.000
131113
Számítást. eszköz
179.900
1311122
Egyéb gép, berendezés
217.000
1311921
0-ig írt egyéb gép, berend.
1.002.628
132192
0-ig írt. ügyv. t. eszköz
721.135
Összesen
25.529.166
Kis értékű eszköz beszerzési áron (Ft):
3.252.331
4/2. A társulás vagyonának (2. melléklet 1. tábla) felosztása lakosságszám arányában:
Település
Lakosságszám (fő)
Tagönkormányzatokat
2011. január 1.
megillető vagyoni rész (Ft)

Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Baja
Bátmonostor
Csátalja
Csávoly
Dávod
Dunafalva
Érsekcsanád

2 926
1 268
182
37 595
1 625
1 556
1 968
2 171
947
2 964

1 297 608
562 326
80 717
16 672 443
720 647
690 047
872 759
962 784
419 971
1 314 460

Érsekhalma
Felsőszentiván
Gara
Hercegszántó
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Rém
Sükösd
Szeremle
Vaskút
Összesen

667
1 942
2 402
2 072
2 381
1 960
1 348
3 878
1 531
3 618
75 001

295 798
861 228
1 065 227
918 880
1 055 914
869 211
597 796
1 719 796
678 960
1 604 493
33 261 068

5. A vagyonátadás külön, valamennyi tagönkormányzat polgármestere által aláírt, a 4. pontban
foglaltaknak megfelelő vagyonfelosztási szerződés alapján, eszközben és készpénzben történik, úgy,
hogy leszámításra kerül az átadás napján fennálló tartozás a 2. melléklet 2. tábla szerint. A Képviselőtestület felkéri Baja Város Polgármesterét, hogy a vagyonfelosztási szerződés tervezetét Szeremle
Községi Önkormányzat részére küldje meg.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 5. pontban foglalt vagyonfelosztási szerződés
aláírására.
Határidő: a szerződéstervezet megküldésére 2013. július 5. aláírására 2013. július 15.
Felelős: Baja Város Polgármestere, polgármester
7. A vagyonfelosztás során megmaradó tárgyi eszközöket a Bajai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat (székhely: 6500 Baja, Szabadság út 32., PIR: 770503, a továbbiakban:
Szolgálat) részére térítésmentesen kerül tulajdonba adásra. A Képviselő-testület felhatalmazza Baja
Város Önkormányzat polgármesterét, a megszüntetésre kerülő társulás elnökét, hogy az átadásra
vonatkozó megállapodást a Szolgálattal megkösse.
Felelős: Baja Város Önkormányzat polgármestere
Határidő: 2013. július 15.
8. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a társulás feladatot nem látott el – a fogászati ügyeletet
valamennyi tagönkormányzat a saját nevében, önállóan biztosítja –, így feladatok jövőbeli ellátásáról
való rendelkezési kötelezettsége az 1. pontban foglalt döntése alapján nem keletkezett.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2013. július 1-től folyamatos
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Felső-Bácskai Szilárd Hulladéklerakó
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó előterjesztésre és határozati
javaslatra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Elmondja, hogy erre a módosítására
is a jogszabályi háttér változása miatt kerül sor, ami miatt minden megállapodás módosítása megtörtént.
Észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester a meghívó mellékleteként kiküldött határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
75/2013.(VII.22.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását 2013. július 1-jei hatálybalépéssel a melléklet szerinti
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tartalommal elfogadja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a társulás elnökét, és felhatalmazza az
egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat kezdeményezésére a megyei könyvtár
visszajelzett, hogy kész az önkormányzattal megállapodást kötni, a 2014-től való feladat-ellátásra. A
polgármester kéri a testületi felhatalmazást arra, hogy a megállapodást megtárgyalhassa és megköthesse.
Kisné: Erről már volt szó a korábbi ülésen, mivel az ÁMK megszüntetésével ez egy szükséges lépés. Mi lesz a
könyvtáros megbízatásával?
Varga: Azt továbbra is lehet megbízásos rendszerben ellátni és az önkormányzattal szerződik úgy mint eddig.
Kisné: A megállapodás tervezetben több a könyvtár nyitvatartása.
Varga: Ezért szeretne felhatalmazást a testületről, hogy tárgyalhasson.

A felvetéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra:
76/2013.(VII.22.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bács-Kiskun
Megyei Katona József Könyvtárral megállapodást kössön a 2014. január 1. napjától való feladat-ellátásra.
A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére és a megállapodás
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.11.30.
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
76/2013.(VII.22.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a BácsKiskun Megyei Katona József Könyvtárral megállapodást kössön a 2014. január 1. napjától való feladatellátásra.
A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére és a megállapodás
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.11.30.
Az ülésen egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszönve a jelenlétet, az ülést
berekeszti.
Kmf.
Varga György
polgármester

Gál Vilmosné
jegyző

