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

Jegyzőkönyv
Készült: 2014. március 11-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 az alábbiak szerint 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. Döntés a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról - rendelet
Előadó: polgármester
3. A nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás ajánlattételi felhívás
Előadó: polgármester
4. Településtervezéssel kapcsolatos feladatok
Előadó: polgármester
5. Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
Előadó: jegyző
6. Egyéb ügyek – I. világháborús emlékmű felújítása
7. 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 térfigyelő kamerákkal
kapcsolatosan megtörtént az egyeztetés, a buszfordulónál lenne két irányú fix kamera, az orvosi rendelőnél egy
körbeforgó kamera lenne. Az egészségháznál lenne egy saját rendszer, ami figyelné az egészségház előtti teret és a
játszóteret is.
Makk Zoltán körzeti megbízott: Ebben az esetben az orvosi rendelőnél lévő legyen a Barátgödör játszóteréhez
telepítve. A buszfordulóban szoktak lenni a gyerekek, meg az egészségház előtt, ha onnan ki lesznek
szorítva, akkor marad a Barátgödörnél lévő játszótér, ami nem biztos, hogy ezt ki fogja bírni.
Varga: Amíg nincs kitelepítve a kamera, addig lehet változtatni, nem tartja a javaslatot rossz megoldásnak.
Lezajlott a falugyűlés, sajnos nagyon kevés érdeklődéssel.
A napirendhez egyéb hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
56/2014.(III.11.)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, 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
56/2014.(III.11.)önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról valamint a két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolóját jóváhagyja.
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2. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A polgármester elmondja, hogy több részdöntést kell hozni. Az első a 7.§ (6)bekezdése lehetőséget adna arra, ha a
gazdasági tevékenységhez kapcsolódóan hulladék nem keletkezik, akkor külön kukát ne kelljen fenntartani, ha az
egy kuka a háztartási hulladék elhelyezésére elegendő.
Csuka Lászlóné: Ezzel egyetért.
Erős István: Teljesen felesleges ebben az esetben a két kukát fizetni
A pm. szavazásra bocsátja a kérdést, a testület egyhangúlag megszavazza, hogy a javaslatot.
A polgármester elmondja, hogy a következő részszavazást igénylő döntés már a mellékletben szerepel, mely szerint
70 vagy 80 literes kuka kerüljön biztosításra. Felhívja a figyelmet, hogy ez csak az összes edény 6%-a lehet, tehát
nagyon meg kell gondolni, hogy kik részesülhetnek ebben a kedvezményben.
Csuka Lászlóné: Szerinte csak az egyedül élők és akiknek alacsony a jövedelmük.
Juhász István: Benn volt a hulladékosoknál, de azt mondták, hogy mivel nincs a helyi rendeletben, vehet 70 l-es
kukát, de akkor is a 110 l-est kell fizetni.
Varga György polgármester: Most ez megoldódhat, de csak az összes edény 6%-ában.
A polgármester a 70 literes edényzetet bocsátja szavazásra, a testület egyhangúlag elfogadja a javaslatot.
A polgármester elmondja, hogy a következő részszavazást igénylő döntés annak meghatározása, hogy az üdülő
tulajdonosok számára a közszolgáltatás megvásárolható zsákokkal legyen-e biztosított. A polgármester elmondja,
hogy a maga részéről támogatja ezt a megoldást.
A polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot, a testület egyhangúlag egyetért azzal, hogy a 2. számú mellékletbe
kizárólag az üdülőterület kerüljön be.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti, elfogadott
módosításokkal egységes rendelet-tervezetet bocsátja szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
rendeletet hozza:

3/2014.(III.21.) önkormányzati rendelet

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
(a Rendelet teljes szövegét lsd.jkv.melléklete)

3. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz
közszolgáltatásra vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy a falugyűlésen is említette, hogy már nem kerülhető
el, hogy rendeletben legyen szabályozva a kérdés. Ennek első lépése a közszolgáltató kiválasztásához vezető
ajánlattételi felhívás. A polgármester elmondja, hogy nagyon nehezen tervezhető, hogy mennyi a közszolgáltatás
értéke, évi 1 ürítéssel számolt az előterjesztés.
Az előterjesztéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
57/2014.(III.11.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános felhívást tesz közzé a nem közművel
gyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására.
Az ajánlattételi felhívást a jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza.
A testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az ajánlattételi felhívás helyben szokásos módon
valamint honlapon való közzétételéről.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014.03.15.
1. számú melléklet az 57/2014.(III.11.)önkormányzati határozathoz

Ajánlattételi felhívás
Szeremle Község Önkormányzata nyilvános felhívást tesz közzé a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására.
Az Önkormányzat a létrejövő közszolgáltatási szerződés tekintetében nem vállal finanszírozási kötelezettséget, így a
közszolgáltatás ellenértékét kizárólag a közszolgáltató által beszedett szolgáltatási díj képezi.
A szerződéses közszolgáltató a közszolgáltatási szerződés megkötését illetve az erre vonatkozó helyi önkormányzati
rendelet hatályba lépését követően Szeremle község területén kizárólagos közszolgáltatási joggal bír.
A benyújtott érvényes ajánlat sikeres elbírálása esetén Szeremle Község Önkormányzata az általa kiválasztott
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közszolgáltatóval - a tevékenység végzéséről szóló megalkotandó új önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) hatályba lépését követően - 3 évre közszolgáltatási szerződést köt az alábbi feltételekkel:
I. Ellátandó feladat: Szeremlei település közigazgatási területén
 a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése,
 az érintett ingatlanokon az ingatlantulajdonos által összegyűjtött szennyvíznek a rendeletben kijelölt
átadási helyre történő ártalmatlanítási célú, rendszeres elszállítása,
 ott a befogadóba történő végleges elhelyezése (leürítés),
 továbbá az ezekkel összefüggő átadás-átvételi tevékenység; (a továbbiakban: közszolgáltatás).
II. Az írásbeli ajánlat érvényességi kellékei:
1. Az ajánlattevő működésére vonatkozó dokumentumok (cégbejegyzés, egyéni vállalkozói igazolvány, engedélyek)
ajánlattevő által hitelesített másolati példányának becsatolása.
2. Írásbeli nyilatkozat arról, hogy
 a közszolgáltatásnak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.), valamint a
Vgt. végrehajtásáról szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.), továbbá a települési
szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.)
EÜM rendelet (a továbbiakban: R.) és a Rendelet szerint teljesíti;
 a háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos konkrét megrendelésétől számított 72 órán belül begyűjti és
azt csak kizárólag a Rendeletben meghatározott átadási helyre szállítja és üríti le;
 a közszolgáltatás díját a Rendelet szabályai szerint érvényesíti a fizetésre kötelezettek felé;
 a kiválasztását követő 15 napon belül az önkormányzattal a feladatra vonatkozó közszolgáltatási szerződést
megköti
 biztosítani tudja a közszolgáltatás - fenti jogszabályok szerinti - személyi és tárgyi feltételeit, a szükséges
eszközök engedélyezett tárolásához előírt telephelyet, s ezekkel garantálja a közszolgáltatás tartós,
rendszeres és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását;
 a végzendő begyűjtési tevékenységet a begyűjtés helye szerint illetékes vízügyi hatóságnak (a
továbbiakban: felügyelet) bejelentette, és a felügyelet a tevékenységet nyilvántartásba vette,
 rendelkezik a környezetbiztonságra, illetve a havária elhárítására vonatkozó - a felügyelet által
jóváhagyott - tervvel.
III. Az ajánlat tartalma:
Az ajánlattevő ajánlatának - adatokkal, számításokkal alátámasztott módon - tartalmaznia kell:
a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,
b) a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, eszközökre,
berendezésekre, telephelyre,
c) a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra,
d) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,
e) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,
f) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire,
g) a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására,
valamint beszedésének módjára,
h) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer
működtetésére, valamint
i) a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára vonatkozó javaslatot.
IV. Előnyben részesülő ajánlattevő:
A kiválasztásnál - azonos feltételek fennállása esetén - előnyt jelent az engedélyezett telephelynek Szeremléhez
viszonyított kisebb távolsága, az ajánlattevő köztartozás-mentessége, nagyobb idejű szakmai gyakorlata,
valamint megfelelő referencia igazolása, mérővel rendelkező gyűjtőgépjárművel való rendelkezése.
V. Az ajánlathoz mellékelni kell:
- az ajánlattevő szakmai tevékenységét is bemutató rövid szakmai önéletrajzot,
- a II.1. pont szerinti működésre vonatkozó dokumentumokat
- a II.1. pont szerinti nyilatkozatot
- az ajánlatban foglaltak meglétét bizonyító dokumentumok ajánlattevő által hitelesített másolati példányát,
- az előnyt jelentő feltételeknek való megfelelést bizonyító dokumentumok ajánlattevő által hitelesített
másolatát.
Pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 18. 12 óra
Hiánypótlásra a benyújtási határidő lejártáig van lehetőség..
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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: „Nem közművel
gyűjtött háztartási szennyvíz”
A beérkezett ajánlatok elbírálására az önkormányzat képviselő-testületének a pályázati határidő lejártát követő
ülésén kerül sor.
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,
Az ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy az ajánlatkérési-ajánlattételi eljárást eredménytelennek minősítse.
4. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a településtervezéssel kapcsolatos feladatokra
vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A polgármester az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy dönteni kell a terv újbóli indításáról. Két árajánlat
érkezett, az egyik 6,5milliós, a másik 2,5 milliós. Ajánlottak egy kecskeméti céget, - egyébként ők tették az olcsóbb
ajánlatot, nekik a Markolt féle munkára volt rálátásuk, az itt járt tervező ismeri az előző tervezőt is, így bízni lehet
abban, hogy gördülékenyen megy a munka. Dönteni kell a koncepció változatlan formában való alkalmazásáról. Be
kell szerezni a digitális térképet, ami közel 700ezer ft.
Csuka Lászlóné alpolgármester: Mi a biztosíték arra, hogy végre elkészül a terv.
Varga György polgármester: Már láttuk, hogy teljes biztosíték nincs, még ha aláírt szerződés van akkor sem, de a
kecskeméti cég készített ilyen terveket, a területi főépítész is ismeri őket.
Az előterjesztéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
58/2014.(III.11.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szeremle község teljes közigazgatási területére
vonatkozó településtervezési feladatokkal kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozza:
1. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a 314/2012.(XI.8.)Korm.rendelet 16.§-a szerint a tervezési eljárást
megindítja.
2. A testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2004-ben készült településfejlesztési koncepcióját megvizsgálta
és azt a jelen tervezési eljárásban változatlan tartalommal alkalmazza.
3. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a község teljes területére a tervezési alaptérképet rendelje
meg a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.-től és felhatalmazza a polgármestert, hogy a digitális
földmérési alaptérképek egyszeri, rendezési terv célra történő használatáról szóló szerződést bruttó
688.011 ft díj ellenében megkösse.
4. A Képviselő-testület a településtervezési (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási
terv és az azt megalapozó munkarészek elkészítése) feladatok ellátásával bruttó 2.463.800,- ft tervezési díj
ellenében, a településtervezési ajánlatban szereplő határidőkkel és feladatokkal megbízza az
Építészműhely Kft.-t (székhely: 6000 Kecskemét, Wesselényi u. 1., képviseli: Vas Tibor ügyvezető) és
felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014.03.15.
A polgármester ugyanezen napirendhez tartozóan a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési
stratégia és a településrendezési eszközök tervezésének partnerségi egyeztetési szabályaira vonatkozó
előterjesztéssel és határozat-tervezettel kapcsolatosan kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy az előterjesztés szerint javasolja a határozat-tervezet jóváhagyását.
59/2014.(III.11.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 29.§.-ban
meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a
településrendezési eszközök tervezésének partnerségi egyeztetés szabályait az alábbiakban határozza meg:
1. A partnerek köre.
A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, és a településrendezési eszközök
Kormányrendelet szerinti tervezési, egyeztetési és elfogadási eljárásaiban a partnerségi egyeztetés résztvevői
(továbbiakban: partnerek):
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településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia eljárásaiban:
helyi országgyűlési képviselő
települési önkormányzati képviselők
községben működő valamennyi elismert egyház
tömegközlekedési közszolgáltatók
településrendezési eszközök
teljes eljárásban: új tervezésnél felülvizsgálatnál és módosításnál
közmű szolgáltatók (gáz, villany, víz-csatorna, egyéb szolgáltatók)
a jelentősebb változással érintett terület tulajdonosai és vállalkozásai
egyszerűsített eljárásban: olyan módosításnál, amikor lényegi változás nincs (nincs új beépítés, infrastruktúra,
zöld-, erdő-,vízgazdálkodási, természet közeli terület nem változik.)
közmű szolgáltatók (gáz, villany, víz-csatorna, egyéb szolgáltatók)
tárgyalásos eljárásban:
kiemelt beruházás vagy kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet esetében a teljes eljárás szerinti partnerek
magasabb szintű jogszabály átvezetése és elírás javítása esetében partnereket nem szükséges bevonni
A partnerek köre az egyes eljárásokban bővíthető, amennyiben a szakmai kérdés megítélésében ezt a polgármester
szükségesnek látja.
2. A partnerek tájékoztatásának módja, eszköze.
A Kormányrendelet szerinti eljárási szakaszokban a partnereket az előzetes tájékoztatási szakaszban írásban
keresi meg a Polgármester, míg a további szakaszokban a partnereket elektronikusan értesíti a tervezetek
honlapon való elérhetőségéről és a szükséges véleménykérésről. Amennyiben a partner jelezte az elektronikus
kapcsolattartás akadályát, úgy a továbbiakban az általa kért módon kerül megkeresésre.
3. Partnerségi egyeztetésben beérkezett javaslatok, vélemények dokumentálása, elfogadásának illetve el nem
elfogadásának módja, nyilvántartása.
A településfejlesztési koncepció eljárásában az előzetes tájékoztatási szakaszában és koncepció tervezet
véleményezési szakaszában a bevont partnerek megadott határidőben benyújtott írásos véleményeit az ügy
aktájában kell megőrizni és másolatban a megbízott tervezőnek átadni.
Az integrált településfejlesztési stratégia tervezetéhez bevont partnerek megadott határidőben benyújtott írásos
véleményeit az ügy aktájában kell megőrizni és másolatban a megbízott tervezőnek átadni.
A településrendezési eszközök teljes és egyszerűsített eljárásaiban a bevont partnerek megadott határidőben
benyújtott írásos véleményeit az ügy aktájában kell megőrizni és másolatban a megbízott tervezőnek átadni.
4. Az elfogadott településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, és településrendezési
eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések
A Tervek kormányrendelet szerinti egyeztetési és elfogadási rendje szerinti nyilvánosságot, valamint az egyes
eljárási szakaszokban elfogadott tervezetek, tervek hozzáférését a település honlapján vagy a hirdetőtáblán kell
biztosítani.
5. Nyilvánosság
A településrendezési eszközök teljes eljárásában a Kormányrendelet szerinti véleményezési szakaszában a
partnerek megkeresésével egyidejűleg és azonos határidőben a település lakosságának véleményezési
lehetőséget szükséges biztosítani a hirdetőtáblán és a honlapon keresztül. Az így beérkezett véleményeket a
partnerek véleményeivel azonos módon kell feldolgozni.
Határidő: folyamatosan
Felelős: polgármester
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:
59/2014.(III.11.)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 29.§.-ban
meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia
és a településrendezési eszközök tervezésének partnerségi egyeztetés szabályait az alábbiakban határozza meg:
1. A partnerek köre.
A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, és a településrendezési eszközök
Kormányrendelet szerinti tervezési, egyeztetési és elfogadási eljárásaiban a partnerségi egyeztetés
résztvevői (továbbiakban: partnerek):
településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia eljárásaiban:
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helyi országgyűlési képviselő
települési önkormányzati képviselők
községben működő valamennyi elismert egyház
tömegközlekedési közszolgáltatók
településrendezési eszközök
teljes eljárásban: új tervezésnél felülvizsgálatnál és módosításnál
közmű szolgáltatók (gáz, villany, víz-csatorna, egyéb szolgáltatók)
a jelentősebb változással érintett terület tulajdonosai és vállalkozásai
egyszerűsített eljárásban: olyan módosításnál, amikor lényegi változás nincs (nincs új beépítés,
infrastruktúra, zöld-, erdő-,vízgazdálkodási, természet közeli terület nem változik.)
közmű szolgáltatók (gáz, villany, víz-csatorna, egyéb szolgáltatók)
tárgyalásos eljárásban:
kiemelt beruházás vagy kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet esetében a teljes eljárás szerinti
partnerek
magasabb szintű jogszabály átvezetése és elírás javítása esetében partnereket nem szükséges bevonni
A partnerek köre az egyes eljárásokban bővíthető, amennyiben a szakmai kérdés megítélésében ezt a
polgármester szükségesnek látja.
2. A partnerek tájékoztatásának módja, eszköze.
A Kormányrendelet szerinti eljárási szakaszokban a partnereket az előzetes tájékoztatási szakaszban
írásban keresi meg a Polgármester, míg a további szakaszokban a partnereket elektronikusan értesíti a
tervezetek honlapon való elérhetőségéről és a szükséges véleménykérésről. Amennyiben a partner jelezte
az elektronikus kapcsolattartás akadályát, úgy a továbbiakban az általa kért módon kerül megkeresésre.
3. Partnerségi egyeztetésben beérkezett javaslatok, vélemények dokumentálása, elfogadásának illetve el nem
elfogadásának módja, nyilvántartása.
A településfejlesztési koncepció eljárásában az előzetes tájékoztatási szakaszában és koncepció tervezet
véleményezési szakaszában a bevont partnerek megadott határidőben benyújtott írásos véleményeit az
ügy aktájában kell megőrizni és másolatban a megbízott tervezőnek átadni.
Az integrált településfejlesztési stratégia tervezetéhez bevont partnerek megadott határidőben benyújtott
írásos véleményeit az ügy aktájában kell megőrizni és másolatban a megbízott tervezőnek átadni.
A településrendezési eszközök teljes és egyszerűsített eljárásaiban a bevont partnerek megadott
határidőben benyújtott írásos véleményeit az ügy aktájában kell megőrizni és másolatban a megbízott
tervezőnek átadni.
4. Az elfogadott településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, és településrendezési
eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések
A Tervek kormányrendelet szerinti egyeztetési és elfogadási rendje szerinti nyilvánosságot, valamint az
egyes eljárási szakaszokban elfogadott tervezetek, tervek hozzáférését a település honlapján vagy a
hirdetőtáblán kell biztosítani.
5. Nyilvánosság
A településrendezési eszközök teljes eljárásában a Kormányrendelet szerinti véleményezési szakaszában
a partnerek megkeresésével egyidejűleg és azonos határidőben a település lakosságának véleményezési
lehetőséget szükséges biztosítani a hirdetőtáblán és a honlapon keresztül. Az így beérkezett véleményeket
a partnerek véleményeivel azonos módon kell feldolgozni.
Határidő: folyamatosan
Felelős: polgármester
5. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatára vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat,
tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a dunafalvi polgármesterrel
a tervezet leegyeztetésre került, valamint, hogy már az az elfogadott létszám szerepel benne, melyre a testületek a
költségvetéskor lehetőséget adtak, ugyanakkor az 1 ügykezelői állás még nem került betöltésre.
Csuka Lászlóné alpolgármester: Melyik településen lesz az ügykezelői álláshely?
Gál Vilmosné jegyző: Fizikailag Szeremlén lesz, de a dunafalvi polgármester kérésére mindkét településen meg
lesz hirdetve.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
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60/2014.(III.11.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a szabályzatot helyben szokásos módon valamint az önkormányzat
honlapján tegye közzé.
Felelős: jegyző
Határidő: 2013.03.20.
6. napirendi pont
Csuka Lászlóné alpolgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány pályázatot írt ki I. világháborús emlékművek felújítására. A pályázatban a
helyreállítással, az emlékmű környezetének, talapzatának és magának az emlékműnek a helyreállítására lehet
pályázni, melyben kivitelezési restaurálási, tervezési költségek számolhatók el. Az elnyerhető támogatás vissza
nem térítendő, előfinanszírozású, összegének felső határa 5millió forint. Az alpolgármester elmondja, hogy az I.
világháborús emlékmű környezete és az emlékmű is felújításra szorul. Maga az emlékmű a református egyház
tulajdonában lévő területen van, de a közterület felé nyitott, gyakorlatilag közterületként használják és a
presbitérium beleegyezne a terület közcélú felújításába, hogy legyen egy méltó megemlékezési hely. A
polgármester kéri a testületet, hogy támogassa a pályázat benyújtását és döntsön abban a tekintetben is, hogy kíváne valamennyi önrészt biztosítani a pályázathoz, ugyanis az önrész biztosítása a pályázat elbírálásánál előnyt élvez.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat, elmondja, hogy a maga részéről
támogatja a pályázat benyújtását, az emlékmű és környezetének felújítását.
Csukáné: Pályázzunk, önerő maximum 10% legyen.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra:
61/2014.(III.11.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szeremlei 289 hrsz-ú ingatlan északkeleti részén található I. világháborús emlékmű helyreállítására pályázatot nyújt be a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz.
Az emlékmű és környezetének felújításához az önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére a tervezett fejlesztés
bruttó értékének 10%-ának megfelelő önrészt biztosít.
A testület felhatalmazza az alpolgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére
valamint felkéri az alpolgármestert, hogy az írásos tulajdonosi hozzájárulás beszerzésére valamint a
tervdokumentáció elkészíttetésére.
Felelős: alpolgármester
Határidő: 2014.03.30.
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
61/2014.(III.11.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szeremlei 289 hrsz-ú ingatlan
észak-keleti részén található I. világháborús emlékmű helyreállítására pályázatot nyújt be a Közép- és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz.
Az emlékmű és környezetének felújításához az önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére a tervezett
fejlesztés bruttó értékének 10%-ának megfelelő önrészt biztosít.
A testület felhatalmazza az alpolgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok
megtételére valamint felkéri az alpolgármestert, hogy az írásos tulajdonosi hozzájárulás beszerzésére
valamint a tervdokumentáció elkészíttetésére.
Felelős: alpolgármester
Határidő: 2014.03.30.
A szolgálati lakás visszavételével kapcsolatosan tájékoztatja a megjelenteket, hogy a lakás berendezését és
felszerelését megnézték az alpolgármester asszonnyal és reálisnak tartják a 600ezer ft-os vételárat. A polgármester
kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csuka Lászlóné: Nagyon igényesen van elkészítve a gardrób szoba, újak a berendezések, ebből a pénzből nem
tudná az önkormányzat így berendezni.
Kisné Kovács Zsuzsanna képviselő: A tervek szerint mire lesz használva a lakás?
Varga György polgármester: Többféle hasznosítás lehetséges. Például szó lehet arról, hogy rendezvények idején
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elszállásoljuk benne a meghívottak egy részét, akik igényelnék a szállást.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra:
62/2014.(III.11.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2014. évi költségvetése terhére
600.000,- forintért megvásárolja a felújított és berendezett szolgálati lakás berendezési és felszerelési tárgyait a
távozó bérlőtől.
A testület felkéri a jegyzőt az adás-vételi szerződés elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
Felelős: jegyző
Határidő: 2014.04.15.
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
62/2014.(III.11.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2014. évi költségvetése terhére
600.000,- forintért megvásárolja a felújított és berendezett szolgálati lakás berendezési és felszerelési tárgyait
a távozó bérlőtől.
A testület felkéri a jegyzőt az adás-vételi szerződés elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
Felelős: jegyző
Határidő: 2014.04.15.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csuka Lászlóné alpolgármester: A BAJAVÍZ több helyen ásott és nem állította helyre.
Varga György polgármester: Már több soron megtörtént, újra felszólítja őket.
Csuka Lászlóné alpolgármester: Megtörtént-e a temetkezési vállalkozók megkeresésére, hogy fizessenek a
ravatalozó használatáért.
Varga György polgármester: Még nem.
Kisné Kovács Zsuzsanna képviselő: A játszótérhez ülőalkalmatosságok kellenének.
Varga György polgármester: Már megvannak, de télre nem akarta kitenni a padokat.
Kisné Kovács Zsuzsanna képviselő: Az iskolai belső udvaron nem lehetne-e egy homokozót készíteni, az udvari
játék is eltörött. A Duna parton van két kutya szabadon tartva, etetik őket, védik a területet és támadnak, ha
mennek a biciklisek.
Varga György polgármester: A gazdátlan kutyákat elvitethetjük, ha van gazdája a szabálysértés járási hatáskör.
Csuka Lászlóné alpolgármester: A Majoros-féle háznál a kerítés nagyon rossz állapotban van és veszélyes.
Gál Vilmosné jegyző: Építéshatósági eljárás kezdeményezhető az ügyben.
Kisné Kovács Zsuzsanna képviselő: Szeretettel hív mindenkit a március 15-i ünnepségre, majd a következő héten a
néptánccsoport nagy műsorára,.
7. napirendi pont– szociális ügyek – zárt ülés
Az ülésen egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszönve a jelenlétet, az ülést
berekeszti.
Kmf.

Varga György
polgármester

Gál Vilmosné
jegyző
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