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

Jegyzőkönyv
Készült: 2014. január 29-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 4 jelen van. A polgármester jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Gál Vilmosné jegyzőt, melyet a testület
egyhangúan elfogad.
A polgármester javaslatot tesz 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. Az önkormányzat 2014. évi munkaterve
Előadó: polgármester
3. Döntés a településrendezési eszközök elkészítésére vonatkozó vállalkozói szerződés felbontásáról
Előadó: polgármester
4. Egyéb ügyek
5. Szociális ügyek – zárt ülés
1. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a lejárt határidejű határozatokról szóló írásos beszámolóra, melyet a képviselők kézhez
kaptak, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A polgármester a két ülés között történt eseményekről beszámolva elmondja, hogy a havazást igyekezett kezelni, az
újbóli havazás nehezíti azonban a feladatokat. A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy azért kerül sor a
mai napon ülésre, mert a településrendezési terv elkészítésének elmaradása miatt szükségesnek ítéli a szerződésbontást. ERzen kívül a költségvetés elfogadása is időszerű, de az még nem került összeállításra, tehát számítani kell
február elején újabb ülésre.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs.
A polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
1/2014.(I.29.)önkormányzati határozat-tervezet
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról, valamint a két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolóját jóváhagyja.
A testület további vita és hozzászólás nélkül, 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
1/2014.(I.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 2014. évi munkatervére
vonatkozó előterjesztésre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Elmondja, hogy ez nem
tekinthető kiforrottnak, mert a testület mandátuma nem szól addig, tehát az alakuló ülés tekintetében biztos, hogy
változni fog.
Csuka Lászlóné alpolgármester: Javasolja, hogy a költségvetés készítésekor lássa a testület a beszámolókat, mert
csak így tud dönteni a támogatásról.
Varga György polgármester: A jelenlévő egyesületi képviselőknek ez elfogadható-e?
Melnik János sportegyesületi elnök: Szerinte ez megoldható, ő már elhozta erre az ülésre a beszámolót.
Kisné Kovács Zsuzsanna képviselő, néptáncegyüttes vezetője: Egyenlőre csak irányvonalakat tud, konkrét tervet
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még nem, de a beszámolónak nincs akadálya.
Varga György polgármester: Javasolja, hogy február 12-ére változzon a február 5. és a 6. ülés b) pontja kerüljön fel
erre az ülésre.
A testület a polgármesteri javaslattal egyhangúlag egyetért.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester a meghívó mellékleteként megküldött
határozat-tervezetet az elhangzott módosítással bocsátja szavazásra, a testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az
alábbi normatív határozatot hozza:
2/2014.(I.29.)önkormányzati NORMATÍV határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évi munkatervét az alábbiak szerint
jóváhagyja:
I. Az egyes testületi ülések ideje és javasolt napirendje
1. január 29.
a) Téma: az önkormányzat 2014. évi munkaterve
Előadó: polgármester
b) Téma: Alapító okiratok felülvizsgálata, módosítása
Előadó: jegyző
c) Téma: A rendezési tervre vonatkozó szerződés felülvizsgálata
Előadó: polgármester
2. február 12.
a) Téma: az önkormányzat és intézményeinek 2014. évi költségvetése
Előadó: polgármester
b) Téma: települési szilárd hulladék gyűjtésére és elhelyezésére vonatkozó rendelet felülvizsgálata
Előadó: polgármester
c) Téma: a nemzeti vagyonról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: polgármester
d) Téma: A folyékony hulladék gyűjtésére vonatkozó közbeszerzési pályázat kiírása
Előadó: polgármester
e) Téma: Szeremle Községért kitüntető cím adományozása
Előadó: polgármester
b) Az önkormányzat által támogatott szervezetek beszámolóinak megvitatása
Előadó: polgármester
március 5. FALUGYŰLÉS
4. március 26.
a) Téma: a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: jegyző
b) Téma: A folyékony hulladék gyűjtésére vonatkozó közbeszerzés elbírálása
Előadó: polgármester
c) Téma: Pünkösdi ladikázás és Borsoskalács Fesztivál előkészítése
Előadó: polgármester
5. április 30.
a) Téma: negyedéves beszámoló az átadott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: polgármester
b) Téma: beszámoló a házi segítségnyújtás 2013.évi tevékenységéről
Előadó: polgármester
c) Téma: az önkormányzat 2013.évi költségvetésének zárása
Előadó: polgármester
d) Téma: beszámoló az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról
(vagyonrendelet 3.§.(5)bek. szerint a zárszámadási rendelettel egy időben)
Előadó: polgármester
e) Téma: Önköltségek vizsgálata, térítési díj felülvizsgálata
Előadó: jegyző
f) Téma: Beszámoló 2013. évi ellenőrzési tevékenységről
Előadó: polgármester
g) Téma: A folyékony hulladék gyűjtésére és elhelyezésére vonatkozó rendelet megvitatása
Előadó: polgármester
6. május 28.
a) Téma: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2013.évi munkájáról
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Előadó: jegyző
7. június 25.
a) Téma: beszámoló az átadott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: polgármester
b) Téma: önkormányzati feladatellátások áttekintése, különös tekintettel a köznevelésre és
közoktatásra
Előadó: polgármester, ÁMK igazgató
8. szeptember 17.
a) Téma: Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
b) Téma: Költségvetési rendelet negyedévenkénti módosítása
Előadó: polgármester
c) Téma: Bursa Hungarica pályázati kiírás megvitatása
Előadó: polgármester
9. október 29.
a) KÖZMEGHALLGATÁS
b) Téma: beszámoló az átadott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: polgármester
c) Téma: Az önkormányzat által nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatások áttekintése
Előadó: polgármester
10. november 26.
a) Beszámoló az önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
b) Téma: a költségvetési rendelet negyedévenkénti módosítása, 2015. évi költségvetés előkészítése
Előadó: polgármester
c) Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: polgármester
d) Téma: 2015. évi belső ellenőrzési terv
Előadó: polgármester
11. december 10.
a) Beszámoló az átadott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: polgármester
b) Adventi rendezvények előkészítése
Előadó: polgármester
II. A testületi ülések állandó témái
Az 1. napirendi pontban tárgyalt témák:
a) Tájékoztató az elmúlt ülést követő fontosabb eseményekről (polgármester, szóban)
b) Beszámoló a testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról (polgármester, írásban)
Az egyebek napirendi pont keretében tárgyalt témák:
a) Tájékoztató a képviselőtestület és szervei feladat- és hatáskörét érintő fontosabb jogszabályi
változásokról (írásos) Előadó: jegyző
b) Felvilágosítás kérés – szóban feltett, egyszerűbb esetekben azonnali válasz bonyolultabb ügyben
írásos válasz (15 napon belül) előzetesen írásban benyújtottra válasz
c) Különböző tájékoztatók, egyszerűbb elbírálású ügyek
Szociális ügyek tárgyalása – zárt ülés
Előadó: polgármester
a) Beszámoló a polgármester hatáskörébe tartozó szociális – önkormányzati segély, tűzifa - döntésekről
(polgármester, írásban)
III. Munkatervbe javasolt, de fel nem vett témák: nem voltak
IV. A munkaterv megküldése
a) SZMSZ-ben felsorolt szervek, személyek
b) napirend előadója
Felelős: polgármester, kihirdetés - jegyző
Határidő: 2014.12.31., kihirdetés – 2014.02.15.
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3. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a településrendezési eszközök elkészítésére
vonatkozó vállalkozói szerződés felbontásáról szóló előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat,
tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy azzal, hogy a terv készítője nem
készítette el a tervet elfogadásra december 31-ig, a tervet újra kell készíttetni egy új eljárásrend szerint és belső
tartalommal. Hosszas egyeztetés után az a javaslat, hogy a mostani tervezővel bontsunk szerződést, hiszen nem pár
hónapos túllépésről van szó, ennél súlyosabb a mulasztás. Többszöri személyes egyeztetés, írásbeli nyilatkozatok
sora született, melyben vállalta a készítést, ennek ellenére nem tett ennek eleget. Ezért indokolt a szerződésbontás,
és egy olyan tervezővel kell leszerződni, akinek a referenciái biztosítják a maradéktalan munkavégzést. Ez azért
fontos, mert pl. a temető melletti területen csak úgy valósítható meg a beruházás, hogy van rendezési terv, vagy
helybeli vállalkozó nagy volumenű pályázata is parkolópályán van amiatt, hogy nincs elfogadott rendezési terv. Az
új szerződéshez a mostanit megtámadhatatlanul fel kell bontani, amiben a korábbi tervező partner. Ehhez kell a
mostani testületi döntés, a későbbiekben pedig egy megbízás az új tervezőnek.
Kisné Kovács Zsuzsanna képviselő: Van-e olyan tervező, aki megbízható a feladattal?
Varga György polgármester: Igen, árajánlatot kértünk tőle. Azt javasolta, hogy próbáljunk a területi főépítésszel
tárgyalni arra hivatkozva, hogy az elsőkörös vizsgálat már megtörtént. Az új tervezővel való kapcsolatos
szerződés-tervezet is a testület elé kerül a költségvetés tárgyalásakor.
A polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja szavazásra, a testület 4 igen szavazattal 0
ellenében az alábbi határozatot hozza:
3/2014.(I.29.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2011. november 28-án
Szeremle község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének
elkészíttetése tárgyában a KARC-H10 Kkt-vel (képviseli: Gáll Csaba vezető településrendező tervező) kötött
vállalkozási szerződést közös megegyezéssel felbontja.
A testület kijelenti, hogy a vállalkozóval a szerződés 5.7. pontjába foglalt egyeztetés lefolytatásra került,
melynek eredményeként a felek közösen, az alábbiak szerint állapodtak meg a szerződés felbontásában:
1. Az önkormányzat tudomásul veszi Gáll Csaba tervező egyeztetési eljárásban tett nyilatkozatát, mely
szerint a szerződés felbontását követően az önkormányzattól kapott adatokat és anyagokat
visszaszolgáltatja, az eddig elkészített tervanyagai, az egyeztetési dokumentációval együtt
térítésmentesen az önkormányzat tulajdonát képezik.
2. Az önkormányzat a fenti szerződéssel kapcsolatosan, Gáll Csaba tervező kérésének eleget téve vállalja,
hogy a közlekedési (készítő: Tompos Antal) valamint a táji (készítő: Lukács Vilmosné) munkarészek
ellenértékeként az altervezőknek számla ellenében, egyenként 120.000,- ft + ÁFA díjat kifizet,
amennyiben az altervezők írásos nyilatkozatban vállalják, hogy az újonnan megbízott
településtervezővel együttműködnek és a munkarészek szükséges módosításait elvégzik.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről Gáll Csaba tervezőt és az altervezőket értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014.01.31.
4. napirendi pont
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Balogh Mihály regisztrált belső ellenőr, aki eddig is ellátta a
feladatot, ajánlatot tett az önkormányzatnak. 10 ellenőri napot javasol, 16.000,- ft/ellenőri nap összegben, tehát
összesen 160.000,- ft bruttó díj ellenében. A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat.
Csuka Lászlóné alpolgármester: Az ellenőrzési jelentés összeállításán kívül végez-e ezért még feladatot?
Gál Vilmosné jegyző: Konkrét problémákkal kapcsolatosan tanácsot is ad a kollégáknak.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot
hozza:
4/2014.(I.29.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásával,
10 ellenőri nap, 16.000,- ft/ellenőri nap, összesen bruttó 160.000,- ft díj ellenében megbízza Balog Mihály
regisztrált belső ellenőrt.
A testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú szerződés aláírására és a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.03.15.
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