Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6512 Szeremle, Szabadság u. 1.
T. 79/576-146
E-mail: phszeremle@t-online.hu

Jegyzőkönyv
Készült: 2013. november 20-án, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
Varga György polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a
megválasztott 7 képviselőből 4 jelen van. A polgármester elmondja, hogy a meghívót és mellékleteit az SZMSZ
szerinti határidőben kézhez kapták a képviselők, azonban a homokhátsági előterjesztés később érkezett, így az a
jelen ülésen kerül átadásra. A polgármester átadja a képviselőknek az erre vonatkozó írásos anyagot és javasolja,
hogy amennyiben a testület egyetért, úgy a 7. napirendi pontban kerüljön ez is megtárgyalásra. A polgármester ezt
követően a meghívótól eltérően tesz javaslatot a napirendre, melyet a testület egyhangúlag, az alábbiak szerint hagy
jóvá:
Napirend:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt eseményekről
Előadó: polgármester
2. Beszámoló az önkormányzat 2013.I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: polgármester
4. Döntés a szociális tűzifa ellátásról – rendelet
Előadó: polgármester
5. Beszámoló a Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség 2012. évi tevékenységéről
Előadó: jegyző
6. Döntés a 2014. évi belső ellenőrzési tervről
Előadó: polgármester
7. Egyéb ügyek - Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
- Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésével kapcsolatos
kérdések megvitatása
8. Szociális ügyek – zárt ülés
1. napirendi pont
Varga György polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolóra vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat.
A beszámolóval kapcsolatosan észrevétel, hozzászólás nincs.
A polgármester a két ülés között történt eseményekről tájékoztatva a testületet elmondja, hogy a tanyás térségek
külterületi földútjainak felújítására az önkormányzat nyert 9.090ezer Ft-t, melyhez 12% önrész szükséges. A
pályázati támogatás segítségével egy ágaprító és egy rézsűkasza beszerzésére kerülhet sor. Ezúton szeretné
megköszönni azoknak a gazdáknak (Agatity Iván, Horváth Mihályné, Krix Lajos, Végh Tamás) a partnerségét, akik
a pályázati eljárásban partnerként beléptek. A szociális tűzifa pályázaton 139 m3-t igényelt és 49 m3 kapott az
önkormányzat. Az ezzel kapcsolatos eljárásról a 4. napirendi pontban dönt majd a testület. A polgármester
tájékoztatja a testületet, hogy a Dunagyöngye Sportkör hivatali segítséggel pályázatot nyert a pályafenntartó
gépekre és kiegészítőkre és 1,2 milliót kapott pályafüvesítésre az MLSZ-től, de ez utóbbi most ősszel nem
megoldható, mert későn jött a pénz. Talán a következő szezon már a szeremlei pályán lehet. A polgármester
elmondja, hogy november 1-től az új háziorvos elkezdte a munkát, reméli, hogy a lakosok megelégedésére szolgál.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
96/2013.(XI.20.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester lejárt határidejű határozatokról és a két ülés
között történt eseményekről szóló beszámolóját jóváhagyja.
A testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:

96/2013.(XI.20.)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester lejárt határidejű határozatokról és a
két ülés között történt eseményekről szóló beszámolóját jóváhagyja.
2. napirendi pont
Varga György polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat 2013. IIII.negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket
javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy az előterjesztésből látható, hogy az önkormányzat záró pénzkészlete
21,9millió forint volt, melynek oka a Barátgödör beruházás akkor aktuális helyzete. A polgármester az első
háromnegyedévet értékelve elmondja, hogy a Kormány által kitűzött célt, tehát hogy nem termelhetünk mínuszt,
azt teljesítette az önkormányzat. Örömteli, hogy a helyi adóbevételek jobban alakultak a tervezetthez képest.
Kisné Kovács Zsuzsa képviselő megérkezik, így a testület létszáma 5 főre változik.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
97/2013/(XI.20.) önkormányzati határozat

Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I-III. negyedéves
gazdálkodásáról szóló beszámolót a jelen határozat 1-3 . számú melléklete szerint jóváhagyja.

1. számú melléklet a 97/2013.(XI.30.)önkormányzati határozathoz

I.
II.
III.
IV.
2.sz.mell

BELSŐ

BELSŐ
FINANSZ
KÜLSŐ
FINANSZ

Szeremle Község konszolidált mérlege
2013.év III.né
2013.év
BEVÉTELEK
Terv
ezer ft-ban
Állami hozzájárulások
70 264
Önkorm.ált.támogatása
23 899
Köznev. és gyerm.étkeztetési fa. tám
25 860
Szoc.és gyerm.jóléti fa. támogatása
6 819
Nyilvános könyvtári és közműv.fa.támogatása
1 713
Központosított támogatás
3
Segélyek visszaigénylése
11 970
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás
Normatív kötött felhaszn.tám.
2 092
Átengedett központi adók
5 297
Helyi adók
16 370
Intézményi működési bevételek
7 852
Működési célú tám.értékű bevétel
35 057
Sajátos működési bevételek
278
Sajátos felhalm. és tőke jell. bevételek
1 602
Előző évi költségvetési visszatérülések
2012.évi várható pénzmaradvány működési
3 677
célú
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
142 489
Egyéb felhalm.célú bevételek
48 627
2012.évi várható pénzmaradvány felhalm. célú
4 393
Fejlesztési célú hitel felvétel
3 126
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
56 146
Függő átfutó bevételek
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
198 635
2013.év
KIADÁSOK
Terv
ezer ft-ban
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
142 489
Önkorm.működési kiadásai
142 489
Szem.juttatások
65 563
Járulékok
16 572
Dologi kiadás
39 131

2013.év
Mód I.
ezer ftban
75 183
25 119
25 530
6 819
1 713
1 199
11 970
2 833
2 092
5 297
13 700
7 506
38 355
278
1 602
1 593
3 677
149 283
56 124
4 393
0
60 517
0
209 800
2013.év
Mód I.
ezer ftban
148
198
148 198
67 675
16 846
37 978

2013.év
III.né.
ezer ftban
61 397
18 646
20 693
5 046
1 268
2 190
10 517
3 037
1 223
5 531
14 113
6 262
29 506
210
856
371

82%
74%
81%
74%
74%
183%
88%
107%
58%
104%
103%
83%
77%
76%
53%
23%

119 469
38 679

80%
69%

38 679
11 281
169 429
2013.év
III.né
ezer ftban
120
741
120 741
58 516
13 869
31 129

64%

%

81%
%
81%
81%
86%
82%
82%

Szoc.és társ.pol.kiadások
Működési célú támog.értékű kiadások
Átadott pénzeszközök
Önkormányzati Hivatal működési támogatása
Bóbita Óvoda működési támogatása
ÁMK működési támogatása
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Általános tartalék
Függő átfutó kiadások
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
Nyitó pénzkészlet:
Záró pénzkészlet:

16 175
5 048

17 052
6 726
1 921

56 146

12 986
4 241

55 883
5 719

198 635
7.557,-eft
21.988,-eft

209 800

76%
63%

30 395

54%

3 862
154 998

74%

2. számú melléklet a 97/2013.(XI.20.)önkorányzati határozathoz

Szeremlei Bóbita Óvoda mérlege
2013.év. III.né
2013.év
2013.év
Teljesülés
Terv
III.né
Megnevezés
ezer Ft-ban ezer Ft-ban %-ban
Bevételek
Köznev. feladatok támogatása 09.01-12.31.
Pedagógusok bértámogatása
Segítők bértámogatása
Óvoda működt.támogatása
Köznev. feladatok támogatása 07.01-08.31.
Pedagógusok bértámogatása
Segítők bértámogatása
Óvoda működt.támogatása
Állami hozzájárulások összesen
Intézményi működési bevételek
Kamatbevételek
Működési bevételek
Függő átfutó bevételek
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
Megnevezés
Kiadások
Óvoda
Szem.juttatások
Járulékok
Dologi kiadás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Függő átfutó kiadások
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

3 808
2 832
544
432
2 511
1 652
544
315
6 319
25
25
6 344

0

0%

2 093
1 376
452
265
2 093
1
1
2 094
5
6 344
2 099
2013.év
2013.év
Terv
III.né
ezer Ft-ban ezer Ft-ban
6 344

4 156
1 122
1 066
6 344
6 344

Nyitó pénzkészlet:
Záró pénzkészlet:

1 994
1 550
389
55
1 994
29
2 023

83%
83%
83%
84%
33%
4%
33%
33%
Teljesülés
%-ban
31%
37%
35%
5%
31%
32%

0,-eft
76,-eft
3. számú melléklet a 97/2013.(XI.20.)önkormányzati határozathoz

Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlege
2013. év III.né.
BEVÉTELEK

2013.év terv

2013.é 2013.é Teljesü
v
v
lés

Mód.III III.né
ezer. ft- ezer ft42 066 44ban
885 38ban
953

Előirányzat
ezer ft-ban

Működési bevételek
A települési önkormányzatok működésének támogatása
(2.mell.I.)
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (MT)

29 861 32 838 32 651
29 861 32 838 32 651
11 505
12 652 12 652
18 356
20 186 19 999

Dunafalvára jutó rész 942 fő
Szeremlére jutó rész 1503 fő

Működési célú támogatásértékű bevétel
Dunafalva bér- és szakmai és működési hozzájárulása (DF) 942 fő
Szeremle bér- és szakmai és működési hozzájárulása (SZ) 1503 fő

8 575
3 304
5 271

Központosított előirányzat
Bérpolitikai támogatás
Felmentési, végkielégítési támogatás

3 260
3 260

6 187

20
200
45

265
20
200
45

105
55
50

251
21
188
42

105
55
50

Fejlesztési célú bevételek

84
38
46

910

Dunafalva fejlesztési hozzájárulása
Szeremle fejlesztési hozzájárulása

351
559

Pénzmaradvány átvétel Szeremlétől
Függő átfutó bevételek
Bevételek összesen
KIADÁSOK

477

6 187

265

Intézményi működési bevételek
Igazgatási szolgáltatási díjak Dunafalva
Igazgatási szolgáltatási díjak Szeremle

4 984
1 920
3 064

86,8%
99,4%
99,4%
100,0
%
99,1%
100,0
100,0%
%
100,0
% 7,7%

477

Saját működési bevételek
Kamatbevétel
Egyéb saját bevétel /Telefon/
Áfa bevételek

4 984
1 920
3 064

%

351
351

506

506
0
42 066 45 795 39 304

0,0%
94,7%
105,0
%
94,0%
93,3%
80,0%
69,1%
92,0%
38,6%
100,0
%
0,0%
100,0
%
85,8%

2013/1.változ 2013.év 2013. Teljes
at
év
ülés
Előirányzat
Mód.III. III.né
%
ezer ft- ezer ftezer ft-ban

42 066 44ban630
39 066 41 630

Működési kiadások
Hivatal szakmai és működési kiadásai (SZK) (MK)
Személyi juttatások
Járulékok
Dologi kiadások

27 505
7 561
4 000

Hivatalok fenntartási célú kiadásai (FK)
Dunafalva (FKDF)
Szeremle (FKSZ)

Fejlesztési célú kiadások
Pénzmaradvány átadás Dunafalvának
Függó átfutó kiadások
Kiadások összesen
Nyitó pénzkészlet:
Záró pénzkészlet:

29 579
8 051
4 000

3 000
1 200
1 800

3 000
1 200
1 800

910
255
42 066 45 795
0,-ft
1.943,-eft

ban36

82,3%
731
34 83,3%
25 679
099 84,9%
6 654 82,6%
2 926 73,2%
2 052 68,4%
72,0%
864
1 188 66,0%
0
0 0,0%
630
37 83,2%
361

3. napirendi pont
Varga György polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat 2014. évi
költségvetési koncepciójára vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy a tervezési elv az volt, hogy a bevételi oldalon a
támogatások összege az idei év szerint került beállításra. Összegezve a koncepciót a polgármester elmondja, hogy
biztonságos gazdálkodást várhatunk 2014-ben azokkal az irányokkal, hogy egycsoportos óvoda van 1,5 dajkával,
ami a munkaszervezés szempontjából előrelépést jelent. Annyi tervezési bizonytalanság van, hogy a jelenlegi
pedagógus bérekkel van tervezve a koncepció és 2014-ben várható béremelés. A polgármester elmondja, hogy a
Hivatal és az önkormányzat koncepciója is több változatban készült. A Hivatal 1. változata nem tartalmaz
béremelést, a 3. változat 5% béremelést tartalmaz, az önkormányzatnál a 2. változat szintén 5% béremelést irányoz
elő. A polgármester elmondja, hogy javasolja a dolgozók részére az 5%-os emelést a koncepció szintjén, tehát a

Hivatal tekintetében a 3. változat, az önkormányzatnál pedig a 2. változat elfogadását javasolja. Természetesen a
költségvetés tervezésekor ez újra előkerül és akkor születik majd róla konkrét döntés, de akkorra már ezek a
változatok kerülnek beépítésre a tervezetbe. Az emelés oka, hogy a minimálbér tervezett emelése is kb. 5%-t tesz
ki, azért ezt a változatot javasolja elfogadni, még így is 4 milliós tartalékkal számol a tervezet. A betervezett
fejlesztések (óvodafejlesztés befejezése, napelemes pályázat, tanyaprogram megvalósítása) mellett ez jó
eredménynek mondható. Mindegyik fejlesztés iránya a költséghatékonyabb működés, tehát ezek elfogadását is
javasolja a polgármester. Elmondja, hogy amennyiben lesznek új pályázati lehetőségek, úgy azt igyekszik majd az
önkormányzat kihasználni. A SZÉK egyesületi pályázatok háttérben való menedzselése is az önkormányzat
feladata, ilyen az Egészségház udvarán az új játszótér, és a Civil Székház külső felújítása. Ez azt jelenti, hogy
szakmai segítséget nyújtunk az egyesületnek abban, hogy meg tudja valósítani ezt a közösségi célú fejlesztést,
hiszen ez a település érdeke is.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csuka Lászlóné alpolgármester: Tudunk-e utat javítani 2014-ben, mert nagyon tönkrementek az utak? A Bercsényi,
Rákóczi és Dózsa Gy. utca is nagyon rossz állapotban van. A kistöltésen a kövezés lesz-e egyszer majd
folytatva?
Varga György polgármester: A kistöltésen a Horgász utca szakasza után nem tervezi a kövezést, az előtte lévő
szakaszra valóban fordítani kell. Ebben az évben is volt kátyúzás pl. a Petőfi utcában a buszfordulónál.
2014-es évbe is be lett tervezve 1millió forint, de azt mindenki látja, hogy nagyon drága az útfelújítás és
csak saját forrásból nagyon kevés dolgot lehet megtenni. A tájékoztatások szerint az útdíjból nagyon sok
bevétele van az államnak, ez adhat lehetőséget arra, hogy útfelújítások legyenek, mert az EU nem fog
adni erre a célra a következő ciklusban. Nagyon hiányoznak a régi un. megyei pályázatok, amiből pl. a
Béke sor vagy Kossuth u. felújítását elvégeztük. Az elkülönített 1millió jó lenne pályázati önrésznek, de
nagyon kevés az önálló útjavításra. Azt is tudja mindenki, hogy ezeknek az utaknak nincs alapja, tehát
folyamatos a probléma, amit kátyúzással kezelni lehet, de megoldani nem.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
98/2013.(XI.20.)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját a
jelen határozat 1-3 . számú melléklete szerint jóváhagyja.
1. számú melléklet a 98/2013.(XI.20.)önkormányzati határozathoz

Szeremle Község konszolidált mérlege

I.
II.
III.
IV.
2.sz.mell

2014.év Koncepció
2013.év
2013.év
BEVÉTELEK
Terv
Mód I.
ezer ftezer ft-ban
ban
Állami hozzájárulások
70 264
75 183
25 119
Önkorm.ált.támogatása
23 899
Köznev. és gyerm.étkeztetési fa. 25 860
25 530
tám
Szoc.és gyerm.jóléti fa.
6 819
6 819
támogatásakönyvtári és
Nyilvános
1 713
1 713
közműv.fa.támogatása
1 199
Központosított támogatás
3
11 970
Segélyek visszaigénylése
11 970
Szerkezetátalakítási tartalékból
2 833
támogatás
Normatív kötött felhaszn.tám.
2 092
2 092

Átengedett központi adók
Helyi adók
Intézményi működési
bevételek
Működési célú tám.értékű
bevétel
Sajátos működési bevételek
Sajátos felhalm. és tőke jell.
bevételek
Előző
évi költségvetési
visszatérülések
2013.évi várható
BELSŐ
pénzmaradvány
működési
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
célú
Egyéb felhalm.célú bevételek
BELSŐ
2013.évi várható
FINANSZ
pénzmaradvány
felhalm.
célú
KÜLSŐ
Fejlesztési célú hitel
felvétel
FINANSZ
FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELEK

5 297
16 370
7 852
35 057
278
1 602
3 677
142 489
48 627
4 393
3 126
56 146

5 297
13 700
7 506
38 355
278
1 602
1 593
3 677
149 283
56 124
4 393
0
60 517

Változás

2014.év
Konc.I.
ezer ft-ban
85 581
46 491
13 266
8 897
1 694
1 233
14 000

2014.év
Konc.II.
ezer ft-ban
85 581
46 491
13 266
8 897
1 694
1 233
14 000

Konc.I.
114%
185%
52%
130%
99%
103%
117%

6 000
14 300
8 285
9 926
280
1 390

6 000
14 300
8 285
9 926
280
1 390

113%
104%
110%
26%
101%
87%

113%
104%
110%
26%
101%
87%

3 096
128 858
14 309
6 104

3 096
128 858
14 309
6 104

84%
86%
25%
139%

84%
86%
25%
139%

20 413

20 413

34%

34%

%
Konc.II.
114%
185%
52%
130%
99%
103%
117%

Függő átfutó bevételek
BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN:
KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Önkorm.működési kiadásai
Szem.juttatások
Járulékok
Dologi kiadás
Szoc.és társ.pol.kiadások
Működési célú támog.értékű
kiadások
Átadott pénzeszközök
Önkormányzati Hivatal
működési
támogatása
Bóbita
Óvoda
működési
támogatása
ÁMK működési támogatása
FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSOK
Általános tartalék
Függő átfutó kiadások
KIADÁSOK
MINDÖSSZESEN:

0
209 800
2013.év
Mód I.
ezer ft-ban
148 198
148 198
67 675
16 846
37 978
17 052
6 726
1 921

149 271
2014.év
Konc.I.
ezer ft-ban
123 940
123 940
55 709
13 991
32 755
17 205
4 280

149 271
2014.év
Konc.II.
ezer ft-ban
124 786
124 786
56 371
14 175
32 755
17 205
4 280

84%
84%
82%
83%
86%
101%
64%

84%
84%
83%
84%
86%
101%
64%

56 146

55 883
5 719

20 413
4 918

20 413
4 072

37%
86%

37%
71%

198 635

209 800

149 271

149 271

71%

71%

198 635
2013.év
Terv
ezer ftban
142
489
142 489
65 563
16 572
39 131
16 175
5 048

71%
71%
Változás
%
Konc.I. Konc.II.

2. számú melléklet a 98/2013.(XI.20.)önkormányzati határozathoz

Szeremlei Bóbita Óvoda költségvetése
2014.év. Koncepció
Megnevezés
Bevételek
Köznev. feladatok támogatása 01.01-08.31.
Pedagógusok bértámogatása
Segítők bértámogatása
Óvoda működt.támogatása
Köznev. feladatok támogatása 09.01-12.31.
Pedagógusok bértámogatása
Segítők bértámogatása
Óvoda működt.támogatása
Állami hozzájárulások összesen
Intézményi működési bevételek
Kamatbevételek
Működési bevételek
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
Megnevezés

2014.év
Koncepció
ezer Ft-ban
8 674
6 650
1 088
936
4 592
3 580
544
468
13 266
25
25
13 291
13 291
2014.év
Koncepció
ezer Ft-ban

Kiadások
Óvoda
Szem.juttatások
Járulékok
Dologi kiadás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

13 291
9 241
2 495
1 555
13 291
13 291

3. számú melléklet a 98/2013.(XI.20.)önkormányzati határozathoz

Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlege
2014. évi koncepció
2013.év
2014.év
Változás
BEVÉTELEK
Mód.III.
I.vált.
II.vált.
III.vált.
%
eft
eft
eft
eft
I.vált. II.vált.
Működési bevételek
44 885
34 277
35 306
36 330 76,4%
78,7%
A települési
önkormányzatok műk.
32 838
32 610
32 610
32 610 99,3%
99,3%
támogatása
Dunafalvára(2.mell.I.)
jutó rész 938 12 652
12 619
12 619
12 619
99,7% 99,7%
fő rész 1486 20 186
Szeremlére jutó
19 991
19 991
19 991
99,0% 99,0%
fő
Működési célú
támogatásértékű bevétel
4 984
1 297
2 326
3 350 26,0%
46,7%
Dunafalva bér- és szakmai
és fenntartási hozzájárulása
(DF) 938 fő
1 920
502
900
1 296
26,1% 46,9%
Szeremle bér- és szakmai
és fenntartási hozzájárulása
(SZ) 1486 fő
3 064
795
1 426
2 054
25,9% 46,5%
Központosított előirányzat
6 187
0
0
0
0,0%
0,0%
Bérpolitikai támogatás
Felmentési, végkielégítési 6 187
0,0%
0,0%
támogatás
Fenntartási
célú
támogatásértékű bevétel
0
0
0
0
(FB) Dunafalva község
hozzájárulása
(FBDF)
Szeremle község
hozzájárulása
(FBSZ)
Saját
működési bevételek
265
265
265
265 100,0% 100,0%
Kamatbevétel
20
20
20
20
100,0% 100,0%
Egyéb saját bevétel
200
200
200
200
100,0% 100,0%
/Telefon/
Áfa
bevételek
45
45
45
45
100,0% 100,0%
Intézményi működési
105
105
105
105 100,0% 100,0%
bevételek
Igazgatási szolgáltatási 55
55
55
55
100,0% 100,0%
díjak Dunafalva
Igazgatási
szolgáltatási 50
50
50
50
100,0% 100,0%
díjakcélú
Szeremle
Fejlesztési
bevételek
910
0
0
Dunafalva fejlesztési
351
hozzájárulása
Szeremle
fejlesztési
559
hozzájárulása
Pénzmaradvány
átvétel
506
Szeremlétől
Hiány
Bevételek összesen
45 795
34 277
35 306
36 330 74,8%
77,1%
2013.év 2014.év
2014.év
2014.év
Változás
KIADÁSOK
Mód.III. Koncepci Koncepció Koncepció
%
III.változa
IV.változa
ezer ftezeró ft- ezer
ft-ban ezer
ft-ban Konc.I. Konc.III
t 306
t 330 76,8%
ban630 I.változat
ban
.
Működési kiadások
44
34 277
35
36
79,1%
Hivatal szakmai és
41 630
31 277
32 306
33 330 75,1%
77,6%
működési
kiadásai
(SZK)
Személyi
juttatások
29 579
21 842
22 652
23 458
73,8% 76,6%
(MK) Járulékok
8 051
5 935
6 154
6 372
73,7% 76,4%
Dologi kiadások
4 000
3 500
3 500
3 500
87,5% 87,5%
Hivatal fenntartási
3 000
3 000
3 000
3 000 100,0% 100,0%
Dunafalva (FKDF)
1 200
1 200
1 200
1 200
100,0% 100,0%
Szeremle (FKSZ)
1 800
1 800
1 800
1 800
100,0% 100,0%
Fejlesztési célú kiadások
910
0
0
Pénzmaradvány átadás
255
Dunafalvának
Függó
átfutó kiadások
Kiadások összesen
45 795
34 277
35 306
36 330 74,8%
77,1%

III.vált.
80,9%
99,3%
99,7%
99,0%
67,2%

67,5%

67,0%
0,0%
0,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

79,3%

Konc.IV
.
81,4%
80,1%
79,3%
79,1%
87,5%
100,0%
100,0%
100,0%

79,3%

4. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a szociális tűzifaellátásra vonatkozó
előterjesztésre és javaslatra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester
elmondja, hogy az önkormányzat a pályázaton a 136 m3-t pályázott az önkormányzat, ehhez képest kapott 49 m3-t.
Ez nem sok háztartáshoz juthat el és adhat segítséget, de nem vagyunk a kiosztással időben annyira behatároltak
mint két évvel ezelőtt. Most 2014. február 15-ig kell ezt a mennyiséget kiosztani. Tekintettel arra, hogy ez nagyon
kis mennyiség, ezt javasolja úgy kezelni, mint egy természetbeni átmeneti segély. Ahol krízishelyzet alakul ki, ott
lehet ebből a keretből fát adni. A tervezet is erről szól, a testület hatáskörébe kerül döntés, maximum 3 m3
mennyiségben. Ha olyan krízishelyzet van ami azonnali beavatkozást igényel, akkor kerül polgármesteri hatáskörbe
a döntés.
Csuka Lászlóné alpolgármester: A rendeletben nagyon sok ellátás fel van sorolva akik előnyt élveznek, nagyon
nehéz lesz így az elosztás.
Gál Vilmosné jegyző: Ezek az előnyt élvező szociális rászorultságok a BM rendeletben fel vannak sorolva, de ez
nem jelenti azt, hogy pl. aki LFT-re jogosult, automatikus jogosult tűzifára is, hiszen a testület döntése lesz,
hogy valóban fennáll-e az a krízishelyzet amit kezelni kell, tehát hogy pl. nincs tűzifája.
Erős István Ákos képviselő: Az előterjesztést úgy értette, hogy elkülönítésre egy mennyiség az azonnali
helyzetkezelésre. Van-e erre egy tapasztalat, hogy hány %-ot tartalmaznak krízis helyzetre.
Varga György polgármester: Most úgy gondolja, hogy átmeneti segély elbírálása szerint lesz elosztva. Úgy
gondolja, hogy kérelem alapján és ahol igazán szükség van. Pl. tűzifa vásárlásra is szoktak átmeneti segély
kérelmet beadni. Ha február 15-én még mindig van fa, akkor még mindig el lehet gondolkodni, hogy
milyen szempontok alapján legyen kiosztva.
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:
12/2013.(XI.25.)önkormányzati rendelet

a szociális célú tűzifa ellátásról
(a Rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)

5. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség 2012. évi
tevékenységéről szóló beszámolóra és határozati javaslatra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeket,
javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy nagyon részletes anyagot kapott kézhez a testület. A hivatal terhei
nőttek egy folyamatosan változó rendszerben, amit a gyakori jogszabályváltozások csak nehezítenek. Ezen okok
miatt vannak határidő csúszások sajnos, ami miatt elnézést kér. A polgármester köszöni a jegyző és a hivatal éves
munkáját.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
99/2013.(XI.20.)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző beszámolóját a Szeremle-Dunafalva
Körjegyzőség 2012. évi tevékenységéről jóváhagyja.
6. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a 2014. évi belső ellenőrzési tervre vonatkozó
előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, és arra vonatkozó
javaslataikat, hogy szeretnének-e mást ellenőriztetni.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
100/2013.(XI.20.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről
és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.)Korm.rendelet alapján 2014. évi belső ellenőrzési tervét az
alábbiak szerint határozza meg:
Ellenőrzési feladatok:
a) Pénzbeli és természetbeni juttatások ellenőrzése
b) Követelések kezelésének ellenőrzése
c) Vagyon- és készletgazdálkodás ellenőrzése a községgazdálkodás területén
d) Utóellenőrzés: 2013. évi belső ellenőrzés megállapításai alapján a hiányosságok
megszüntetésére készített intézkedési tervben meghatározott feladatok
megvalósultak-e
Ellenőrzési időszak: 2013/2014. év

Ellenőrzési kapacitás: 1 fő, 10 munkanap, 8 óra/nap
Ellenőrzés típusa: helyszíni ellenőrzés, adatbekérés
Ellenőrzés módszerei: eljárások szabályozásának elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások
vizsgálata, részben tételes, részben próbaszerű mintavételes vizsgálat
Ellenőrzés ütemezése: 2013. harmadik negyedév, a szolgáltatást végző előzetes írásbeli bejelentése szerint
Ellenőrzött szerv: Hivatal
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a belső ellenőrzési tervet Balogh Mihály független belső
ellenőrnek küldje meg.
Felelős: polgármester
Határidő: terv megküldése – azonnal, egyéb – 2014.12.31.
7. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Felső-Bácskai Regionális Szilárd
Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítására vonatkozó előterjesztésre és
határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester elmondja,
hogy javasolja a tervezet határozat jóváhagyását, ami annak az átalakulási folyamatnak a része, hogy az
önkormányzatok kapjanak nagyobb szerepet a szemétszállítási közszolgáltatás szervezésében, megfelelve az új
hulladékgazdálkodási törvénynek. A társulati döntéseket testületi határozattal is meg kell erősíteni, ezért kerülnek
ezek a döntések szinte minden ülésen a napirendre.
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:
101/2013.(XI.20.)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását 2013. december 1-jei hatálybalépéssel a melléklet
szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tartalommal elfogadja.
A Társulási Tanács felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.11.30.
A polgármester hivatkozva a jelen ülésen átadott, a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
üzemeltetésére vonatkozó írásos előterjesztésre és határozat-tervezetekre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester javasolja a határozatok elfogadását, mert ezek a döntések
szükségesek ahhoz, hogy ez a rendszer működőképes legyen.
A javaslathoz észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezeteket bocsátja
szavazásra.
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
102/2013.(XI.20.)önkormányzati határozat
1.) Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.-vel
2008. év július 14. napjával a települési szilárd hulladék begyűjtésére, elszállítására, kezelésére,
ártalmatlanítására, illetve a településen keletkezett szelektív hulladék gyűjtésére, szállítására és
feldolgozására kötött közszolgáltatási szerződést a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90.§ (5)
bekezdésében valamint a 37.§ (1)bekezdés c) pontjában foglaltak szerint, a felmondás időpontjától
számított 6 hónapos felmondási idővel felmondja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felmondási nyilatkozatot a Felső-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft. részére azonnal küldje meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, de legkésőbb 2013.11.30.
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
103/2013.(XI.20.)önkormányzati határozat
1.) Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 109.§ előírásai és a nemzeti vagyonról
szóló törvény 3. § (1) bekezdés és 11.§ (3) bekezdés előírásaira tekintettel ingyenesen kijelöli a
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség
által ISPA, majd KA beruházás keretében megvalósított rendszere a Szeremle Községi Önkormányzat
osztatlan közös tulajdonának részaránya tekintetében.
2.) Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Csongrád Város Önkormányzatát,
mint Gesztor önkormányzatot, hogy a 102/2013.(XI.20.)önkormányzati határozat alapján a
közszolgáltatási szerződés felmondásával együtt megszűnő jelenleg hatályos vagyonkezelési szerződéssel

kapcsolatos elszámolási kötelezettségnek eleget téve a szerződés megszűnésével kapcsolatban felmerülő
jogokat, kötelezettségeket összesítse, és az annak eredményeként fellépő feltételeket alapul véve készítsen
a kijelölésekre tekintettel egy vagyonkezelési szerződés tervezetet, valamint valamennyi
tagönkormányzat számára a vagyonkezelésre vonatkozó a Mötv. 109.§ (4) bekezdése szerinti
rendelettervezetet, melyet legkésőbb 2013. november 30-ig küldje meg az egyes képviselő testületek
részére azzal, hogy kéri valamennyi önkormányzat képviselő-testületét, legkésőbb 2013. december 20-ig
hozza meg a Homokhátsági Regionális Zrt. kijelöléséről szóló határozatát.
Felelős: polgármester, Csongrád Város Önkormányzata, mint Gesztor önkormányzat,
Határidő: legkésőbb 2013. november 30.
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
104/2013.(XI.20.)önkormányzati határozat
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felhatalmazása a Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésére, valamint Szeremle település szilárdhulladék
kezelésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására, az
alábbiak szerint
1. Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást, hogy az önkormányzat nevében a települési szilárd
hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatási szerződésre vonatkozó közbeszerzési eljárást lefolytassa
úgy, hogy az ehhez szükséges forrásokat a Konzorcium rendelkezésre bocsátja a Társulás részére.
2. A közbeszerzési eljárásban Szeremle Község Önkormányzata, Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék
Kezelési Konzorcium Tulajdonközösséget alkotó valamennyi tagönkormányzat és a Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közös Ajánlatkérőként lép fel.
3. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a közbeszerzési eljárást külön
erre az eljárásra kialakított speciális eljárásrend keretében köteles lefolytatni oly módon, hogy abban az
alábbi feltételeket biztosítja:
 Tekintettel arra, hogy az egyes Ajánlatkérő önkormányzatok tulajdonosok olyan gazdálkodó
szervezetben, amely a leendő közbeszerzési eljárás tekintetében érdekelt gazdálkodó szervezetnek
minősülhet, és az egyes tagönkormányzatok biztosítani kívánják számukra a közbeszerzési eljáráson
való indulás lehetőségét, ezért a Kbt. összeférhetetlenségi szabályaira tekintettel a Társulás a
közbeszerzési eljárást oly módon köteles lefolytatni, az eljárásban olyan személyeket köteles bevonni,
akikkel szemben az összeférhetetlenség nem áll fenn.
 A közbeszerzési eljárást lezáró határozat meghozatala a Társulási Tanács és a Konzorciumban részt
vevő tagönkormányzatok feladata.
 A közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése előtt be kell szerezni a Homokhátsági Regionális
Települési Hulladékgazdálkodási Projektben részt vevő valamennyi önkormányzat képviselő
testületeinek döntését a nyertes személyét illetően.
 A közbeszerzési eljárás kiírásában meg kell jelölni, hogy a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék
Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség osztatlan közös tulajdonában lévő vagyon vagyonkezelője a
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, valamennyi az ISPA/KA projekt során beszerzésre került létesítményeket,
eszközöket, berendezéseket ezen szervezettől kell igénybe venni (bérbe venni), melyért bérleti díjat kell
fizetni. A közbeszerzési eljárás keretében úgy kell meghatározni a bérleti díjat, hogy az megfelelően
biztosítsa a vagyonkezelő szervezet által korábban felvett hitel visszafizetését (jelenlegi vagyonkezelési
szerződés megszűnésével kapcsolatban felmerülő elszámolási kötelezettség biztosítása a Konzorcium
részéről), továbbá biztosítsa a létesítmények, eszközök, berendezések tekintetében az ISPA, KA projekt
fenntarthatósági előírásait.
 A közbeszerzési eljárás feltételei között biztosítani kell a nemzeti vagyon hasznosításával kapcsolatos
jogszabályi előírásokat (így pl. a közszolgáltató csak átlátható szervezet lehet)
Felelős: polgármester, Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Határidő: legkésőbb 2014. április 30.
A testületi ülésre meghívottként megérkezik Scheidl Róbert iskolaigazgató.
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a meghívó és mellékleteinek kiküldését követően újabb írásos
előterjesztés érkezett a homokhátsági megoldandó kérdésekkel kapcsolatosan, melyről szóló írásos
előterjesztéseket, határozati javaslatot valamint rendelet-tervezetet átadja a testületnek és annak tanulmányozására
szünetet rendel el.
Szünet után.
A polgármester az előbb már ismertetett okok miatt javasolja az előterjesztés szerinti határozat tervezet elfogadását
és kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.

Kisné Kovács Zsuzsa képviselő: Ezek a szemétügyek már teljesen átláthatatlanok és olyan döntéseket hoz a
testület, amelyeket már nem lát át.
Varga György polgármester: A polgármesterek azért vesznek részt ezeken az üléseken, hogy átfogóbb képük
legyen a történésekről, és ezeknek a konzorciumoknak megvannak erre a szakembereik, akik előkészítik
ezeket a döntéseket, de e végső döntéshez kell mindegyik tagönkormányzati testület döntéshozatala.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
105/2013.(XI.20.)önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség
tagjaként úgy dönt, hogy a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződést elfogadja és
megköti. A Képviselő-testület felhatalmazza Csongrád Város Önkormányzatát, mint Gesztor
önkormányzatot, illetőleg annak képviseletében eljáró Polgármestert, hogy képviseletében eljárva a
Vagyonkezelési és Hasznosítási szerződést aláírja.
Felelős: polgármester, Csongrád Város Önkormányzata, mint Gesztor önkormányzat
Határidő: legkésőbb 2013. december 20.
A polgármester ezt követően az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet bocsátja szavazásra, a testület 5 igen
szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:
13/2013.(XII.2.)önkormányzati rendelete

a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség
által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA
beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati
tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről
(a Rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a SZÉK Egyesület a Fő utca 53. szám alatti ingatlan tető és utcai
homlokzat felújítására egy abban működő Civil székház valamint az Egészség ház mögötti területen egy játszótér
kialakítására 19,2millió forint, 100%-os támogatottságú pályázatot nyert. A polgármester bemutatja a
megjelenteknek a terveket és a támogatási döntést. A polgármester elmondja, hogy a pályázat utólagos
finanszírozású, amit mivel nem nyújtanak számukra banki hitelt, nem tudnak előre megfinanszírozni. Az egyesület
ezért azzal a kéréssel fordul az önkormányzat felé, hogy maximum 4 millió forint értékben rulírozó rendszerben
segítsen a pályázat megvalósításában. Ez azt jelentené, hogy nagyságrendben 4millió forintonként nyújtanának be
igénylést az MVH felé és visszajövő összegből fizetnék az újabb számlát. Tekintettel arra, hogy egy közcélú
fejlesztést valósítanának meg a településen, kérik, hogy az önkormányzat működési támogatásként biztosítsa ezt az
összeget számukra azzal, hogy az utolsó visszaigénylést követően újra rendelkezésre bocsátják ezt az összeget.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csuka Lászlóné alpolgármester: teljesen bizonyos az egyesületben összegyűlt emberek jó szándékában és tenni
akarásában, de mennyire alkalmas ez az egyesület egy ilyen nagy munka műszaki és pénzügyi
bonyolítására?
Varga György polgármester: Megítélése szerint ezért kell az önkormányzatnak biztonságként a saját szakmai
hátterével megjelennie az egyesület mögött, hogy segítse a szabadidejük terhére jó szándékkal önkéntes
munkát vállaló embereket abban, hogy a kiadott anyag szerinti közösségi cél megvalósulhasson.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra:
106/2013.(XI.20.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeremléért Élők Köre Egyesület Fő u. 53. számban
EMVA 2076452002 pályázati támogatás segítségével megvalósítandó közcélú fejlesztésének terveit megismerte és
annak megvalósításához rulírozó jelleggel 4millió forint támogatást biztosít azzal, hogy az egyesület évente köteles
beszámolni a támogatás felhasználásáról.
Felelős: egyesületi elnök, polgármester
Határidő: a fejlesztés megvalósításának tartamára, beszámolási kötelezettség teljesítése minden év december 15-ig
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
106/2013.(XI.20.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeremléért Élők Köre Egyesület Fő u. 53.
számban EMVA 2076452002 pályázati támogatás segítségével megvalósítandó közcélú fejlesztésének terveit
megismerte és annak megvalósításához rulírozó jelleggel 4millió forint támogatást biztosít azzal, hogy az
egyesület évente köteles beszámolni a támogatás felhasználásáról.

Felelős: egyesületi elnök, polgármester
Határidő: a fejlesztés megvalósításának tartamára,
beszámolási kötelezettség teljesítése minden év december 15-ig illetve a befejezést követő ülésen
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Dunagyöngye Sportkör MLSZ pályázaton nyert 3,9millió forint
támogatást (laptop, labdafogó háló, karbantartó gép és felszerelés és cserepad), melyhez szükséges önrész
1.690ezer Ft. A sportkör – tekintettel a fejlesztés közcélú jellegére – kéri, hogy az önkormányzat támogatásként
biztosítsa számára a megvalósításhoz szükséges önrészt, megemelve ezzel a sportköri támogatás összegét.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csuka Lászlóné alpolgármester: Itt is hasonló kérdés merül fel, mint az előbbi javaslatnál.
Varga György polgármester: A válasz itt is ugyanaz azzal, hogy itt még a pályázatot is a hivatal készítette és a
bonyolítási feladatokat is a hivatal látja el. Még azt is tudnia kell a testületnek, hogy ez az önkormányzati
döntés csak biztonsági tartalékot jelenteni, mert előzetes egyeztetés zajlik az egyesület és egy külső
támogató között, és csak akkor lesz szükség az önkormányzat támogatásra, ha ez nem jön létre.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra:
107/2013.(XI.20.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunagyöngye Sportkör MLSZ be/SFP-3921/2013 számú
pályázati támogatás segítségével megvalósítandó közcélú fejlesztésének terveit megismerte és annak
megvalósításához 1.690ezer ft támogatást biztosít azzal, hogy az egyesület köteles beszámolni a támogatás
felhasználásáról.
Felelős: egyesületi elnök, polgármester
Határidő: a fejlesztés megvalósításának tartamára,
beszámolási kötelezettség teljesítése a befejezést követő ülésen
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
107/2013.(XI.20.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunagyöngye Sportkör MLSZ be/SFP-3921/2013
számú pályázati támogatás segítségével megvalósítandó közcélú fejlesztésének terveit megismerte és annak
megvalósításához 1.690ezer ft támogatást biztosít azzal, hogy az egyesület köteles beszámolni a támogatás
felhasználásáról.
Felelős: egyesületi elnök, polgármester
Határidő: a fejlesztés megvalósításának tartamára,
beszámolási kötelezettség teljesítése a befejezést követő ülésen
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a szeremlei Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány a Fő u 53. szám alatti
ingatlan hombár részét többfunkciós szolgáltató térként szeretné hasznosítani, és ehhez EMVA pályázatot kíván
benyújtani. Az alapítványnak az a kérése, hogy a kérdéses ingatlan-részt az önkormányzat ingyenesen, 10 év
időtartamra adja bérbe számára. A polgármester bemutatja az alapítvány erre vonatkozó terveit a megjelenteknek és
kéri ezzel kapcsolatos véleményüket, javaslatukat. Javasolja, hogy ennek a fejlesztésnek a felügyelőjeként a testület
az alpolgármestert jelölje ki.
A felvetéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra:
108/2013.(XI.20.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szeremlei Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány részére
2013. november 21. napjától 2023. november 20. napjáig ingyenesen bérbe adja a Szeremle, Fő utca 53. szám
alatti ingatlan nagykaputól balra fekvő un. hombár és hátsó terasz részét azzal a céllal, hogy a bérlő közösségi
céllal többfunkciós szolgáltató központot alakítson ki benne.
A testület felkéri a jegyzőt a fenti tartalmú bérleti szerződés elkészítésére és felhatalmazza az alpolgármestert
annak aláírására.
Felelős: alapítványi elnök, alpolgármester
Határidő: szerződés készítés azonnal, egyéb 2023.11.20.,
beszámolási kötelezettség teljesítése évente illetve a befejezést követő ülésen
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
108/2013.(XI.20.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szeremlei Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány
részére 2013. november 21. napjától 2023. november 20. napjáig ingyenesen bérbe adja a Szeremle, Fő utca
53. szám alatti ingatlan nagykaputól balra fekvő un. hombár és hátsó terasz részét azzal a céllal, hogy a
bérlő közösségi céllal többfunkciós szolgáltató központot alakítson ki benne.

A testület felkéri a jegyzőt a fenti tartalmú bérleti szerződés elkészítésére és felhatalmazza az
alpolgármestert annak aláírására.
Felelős: alapítványi elnök, alpolgármester
Határidő: szerződés készítés azonnal, egyéb 2023.11.20.,
beszámolási kötelezettség teljesítése évente illetve a befejezést követő ülésen
A polgármester elmondja, hogy az előző pályázat benyújtásához az alapítványnak szüksége lenne támogató
nyilatkozatra az önkormányzat részéről. A polgármester javasolja a támogató határozat elfogadását. A polgármester
kéri a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Scheidl Róbert iskolaigazgató: Mit takar ez a többfunkciós szolgáltató központ, amiről a pályázat szól?
Varga György polgármester: Kialakításra, és amit nagyon fontosnak tart működtetve lesz egy olyan közösségi tér,
ami helyet és pl. programokat biztosít a szeremlei gyerekeknek.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra:
109/2013.(XI.20.)önkormányzat határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testület a Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány Szeremle, Fő u. 53.
szám alatt megvalósítandó „többfunkciós szolgáltató tér” kialakítására vonatkozó, 103/2013.(XI.8)VM rendelet
alapján benyújtandó EMVA pályázatát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.
A testület felhatalmazza a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A testület 5 igen szavazattal 5 ellenében az alábbi határozatot hozza:
109/2013.(XI.20.)önkormányzat határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testület a Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány Szeremle, Fő
u. 53. szám alatt megvalósítandó „többfunkciós szolgáltató tér” kialakítására vonatkozó, 103/2013.(XI.8)VM
rendelet alapján benyújtandó EMVA pályázatát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.
A testület felhatalmazza a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy ugyanezen az EMVA pályázaton a Szeremlei Református
Egyházközség is szeretne indulni és egy közösségi buszt beszerezni, melyhez nekik is szükségük van egy
önkormányzati támogató nyilatkozatra. A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra:
110/2013.(XI.20.)önkormányzat határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testület a Szeremlei Református Egyházközség közösségi busz
beszerzésére vonatkozó, 103/2013.(XI.8)VM rendelet alapján benyújtandó EMVA pályázatát megismerte, az abban
foglaltakkal egyetért.
A testület felhatalmazza a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A testület 5 igen szavazattal 5 ellenében az alábbi határozatot hozza:
110/2013.(XI.20.)önkormányzat határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testület a Szeremlei Református Egyházközség közösségi
busz beszerzésére vonatkozó, 103/2013.(XI.8)VM rendelet alapján benyújtandó EMVA pályázatát
megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.
A testület felhatalmazza a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester kéri a testületi tagokat tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Kisné Kovács Zsuzsa képviselő: javasolja, hogy döntsön a testület az Idősek Karácsonyának időpontjáról és
pénzügyi keretéről.
Scheidl Róbert iskolaigazgató: A pedagógusok elfoglaltsága miatt szeretné kérni, hogy ne legyen szombaton a
rendezvény.
Varga György polgármester: December 20. péntek 15 órát javasolja és a tavalyi évvel megegyező keretösszeget,
tehát 922.500,- ft-t javasol, ami egyébként a 2013-as költségvetésbe be van tervezve.

A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra:
111/2013.(XI.20.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 20. 15 órára Idősek Karácsonya
rendezvényt szervez, melynek keretében 2013. évi költségvetése terhére, minden 60 éven felüli szeremlei lakost
2.500,- ft/fő értékben megajándékoz.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.12.20.
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
111/2013.(XI.20.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 20. 15 órára Idősek Karácsonya
rendezvényt szervez, melynek keretében 2013. évi költségvetése terhére, minden 60 éven felüli szeremlei
lakost 2.500,- ft/fő értékben megajándékoz.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.12.20.
Kisné Kovács Zsuzsa képviselő: A művelődési házban több dolgot meg kellene javítani.
Varga György polgármester: A tornateremből lekerültek konvektorok, azok átkerülhetnének a művelődési házba.
Kéri, hogy legyenek összeírva a szükséges javítások és a rossz idő beköszöntével át lesznek irányítva a
munkások oda.
Kisné Kovács Zsuzsa képviselő: Presszó kiadásának kérdését is meg kellene vitatni.
Varga György polgármester: A rendezvények eldurvulása miatt szükséges ezt megvitatni. 30ezer ft-os kauciót
kellene letenni ahhoz, hogy oda legyen adva a helyiség.
Csuka Lászlóné alpolgármester: Fel lett újítva a helyiség és teljesen leharcolták. Egyetért a kaucióval, mert vissza
lehet tartani a rongálástól. Jó volt a gondolat, hogy a fiatalok tudjanak valahol bulizni, de ez nem vált be,
mert nagy kárt csinálnak.
Kisné Kovács Zsuzsa képviselő: Soknak tartja a 30ezer ft-t, mert nem fogják kivenni.
Varga György polgármester: Akkor javasol 20ezer ft-t, amit természetesen visszakapnak, ha nincs rongálás.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra:
112/2013.(XI.20.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határoz, hogy 2013. december 1. napjától a szeremlei
művelődési ház helyiségeit a bérleti díjon felül csak 20.000 ft kaució előzetes letételével lehet rendezvényre bérbe
venni.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
112/2013.(XI.20.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határoz, hogy 2013. december 1. napjától a
szeremlei művelődési ház helyiségeit a bérleti díjon felül csak 20.000 ft kaució előzetes letételével lehet
rendezvényre bérbe venni.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csuka Lászlóné alpolgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a polgármester részére bruttó 330ezer ft
jutalomkeret van megállapítva. Elismerve a polgármester egész éves eredményes tevékenységét egy havi bérnek
megfelelő jutalom megállapítására tesz javaslatot.
A polgármester bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy nem kíván résztvenni a döntéshozatalban és elhagyja
a helyiséget.
A testület a javaslattal vita nélkül egyetért és 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
113/2013.(XI.20.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga György polgármester munkájának
elismeréseként egy havi munkabérének megfelelő összegben jutalmat állapít meg, melynek felhasználásáról
a polgármester tetszése szerint dönthet.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.12.31.
Varga György polgármester visszatér a helyiségbe, Csuka Lászlóné alpolgármester ismételten megköszönve
munkáját tájékoztatja a testület döntéséről.

8. napirendi pont – Szociális ügyek (lsd- zárt ülés jkv.)
Az ülésen egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester megköszönve a jelenlétet, az ülést berekeszti.

kmf.
Varga György

polgármester

Gál Vilmosné

jegyző

