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

Jegyzőkönyv
Készült: 2014. május 14-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
6 jelen van. A polgármester jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Gál Vilmosné jegyzőt, melyet a testület egyhangúlag
elfogad.
A polgármester a meghívótól eltérően tesz javaslatot a napirendre, melyet a testület egyhangúlag, az alábbiak szerint
hagy jóvá:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt eseményekről
Előadó: polgármester
2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.1.)önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: polgármester
3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megvitatása
Előadó: polgármester
4. Az étkezés 2013. évi önköltségének meghatározása, döntés a térítési díjakról
Előadó: polgármester
5. Beszámoló a 2013. évi ellenőrzési tevékenységről
Előadó: polgármester
6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó ajánlatok elbírálása, a
közszolgáltatási szerződés
Előadó: polgármester
7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló
rendelet megvitatása
Előadó: polgármester
8. Egyéb ügyek - döntés a bankváltásról
- beszámoló a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás 2013.
évi tevékenységéről
- beszámoló a Homokhátsági Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás 2013.
évi tevékenységéről
- beszámoló a Bajai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről
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 az I. világháborús emlékmű felújítási
pályázatot felfüggesztették a sok pályázat miatt. A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy áprilisban nem tudta az
önkormányzat maradéktalanul megoldani a közterületek karbantartását, mert nem volt ember, májusban ez már meg
fog oldódni, mert újra közcélú munkások álltak munkába. A polgármester elmondja, hogy a Hungaricum pályázat nem
nyert, ugyanakkor jó hír, hogy a megyei hungaricumok közé felvették a szeremlei borsoskalácsot, a pünkösdi ladikázást
és a szeremlei ladikkészítést.
Kisné Kovács Zsuzsanna képviselő: Tájékoztatja a testületet, hogy befogadó nyilatkozatot kapott a Néptánccsoport
3milliós pályázata, eredmény még nincs.
A napirendhez egyéb hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
65/2014.(V.14.)önkormányzati határozat-tervezet
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról valamint a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolóját
jóváhagyja.
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A testület további vita és hozzászólás nélkül, 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
65/2014.(V.14.)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, a költségvetési rendelet módosításáról szóló
előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:

4/2014.(V.19.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013.(III.1.)önkormányzati rendeletének módosításáról
(a Rendelet teljes szövegét lsd.jkv.melléklete)

3. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat. A polgármester szóban is ismerteti a zárszámadás fő számait, elmondja, hogy pénzmaradvánnyal zárta az
önkormányzat az évet, tehát kiegyensúlyozott gazdálkodás folyt. Pozitívum a működés szempontjából, hogy a feladatfinanszírozás jót tett az önkormányzatnak, több normatívát kaptunk, mint amit eredetileg terveztünk.
Csuka Lászlóné alpolgármester: Úgy látta, hogy a pénzmaradványt a rendezési tervre kívánja fordítani az önkormányzat.
Varga György polgármester: Igen, szerződés van rá, hogy ebben az évben elkészül, ezért került be a pénzmaradvány
felhasználásába a rendezési terv. A tervező asszony egyébként nagyon aktív, bízik abban, hogy végre lesz
rendezési terve a településnek.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:

5/2014.(V.19.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
(a Rendelet teljes szövegét lsd.jkv.melléklete)

4. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az étkeztetés önköltségére vonatkozó előterjesztésre
és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester az előterjesztést
kiegészítve elmondja, hogy az előterjesztés nem tartalmaz díjemelési javaslatot, így amennyiben a testület egyetért az
előterjesztéssel, ez a napirendi pont döntést nem igényel.
Turi Istvánné képviselő: Az előterjesztés nagyon jól megmutatja, hogy mennyivel jobb évet zárt a konyha, mint
korábban, hiszen jóval kevesebb a veszteség ezen a feladaton.
Varga György polgármester: A takarékos gazdálkodás mellett ennek az az oka, hogy a gyermekétkezés teljes egészében
lefinanszírozott, eltérően a korábbi évektől.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a testület nem kíván döntést hozni az étkezési térítési díjak
emeléséről.
5. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött a 2013. évi ellenőrzési tevékenységről, valamint a
jegyző belső ellenőrzési jelentésre tett intézkedési tervéről szóló előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi
tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csuka Lászlóné alpolgármester: Az intézkedési tervben szereplő dolgok már részben meg is valósultak, hiszen a testület
elfogadta az óvoda SZMSZ-t és házirendet.
Varga György polgármester: Az összes jegyzői intézkedés végrehajtása megtörtént vagy megtörténik, pl. a zárszámadási
rendeletnél már szerepelnek azok a mellékletek, melyeket a belső ellenőr hiányolt.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
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66/2014.(V.14.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.)Korm.rendelet 49.§ (3a)bekezdése alapján a polgármester 2013.
évi vonatkozó éves ellenőrzési jelentését jóváhagyja.
A Képviselő-testület a jegyző 2013. évi belső ellenőrzési jelentésre tett intézkedési tervét megismerte, az abban
foglaltakkal egyetért.
Felelős: polgármester
Határidő: foly.
6. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó ajánlatok elbírálásáról szóló előterjesztésre és határozat-tervezetre kéri a testületi tagokat, tegyék
meg észrevételeiket, javaslataikat.
A polgármester elmondja, hogy három szolgáltatónak került kiküldésre az ajánlattételi felhívás és a honlapon is
megjelentette a hivatal. Két cég (Bakos Kft., FBNP Kft.) nyújtott be ajánlatot, mely ajánlatok összehasonlítása az
előterjesztésben megtörtént. A díjban 500,- ft/m3 eltérés van a két ajánlat között, ami elég jelentősnek mondható. A
kedvezőbb ajánlatot tevő Bakos Kft. a díj tartását vállalta a szerződés időtartama alatt, így szakmailag és a lakosság
szempontjából is kedvezőbb a Bakos Kft. ajánlata.
Felső Attila képviselő: A Bakos Kft.-nek tudomása szerint 12m3-es és 10m3-es tartálykocsija van. Többet tud vinni egy
fordulóra, ezért olcsóbb. Szerinte nem lehet vita, hogy melyik szolgáltatót kell választani.
Juhász István: Mérhető lesz-e az elszállított szennyvíz? Aki eddig szállított nem mérte és mindenki ugyanannyit fizetett.
Varga György polgármester: Az ajánlattételi felhívásban szerepelt, hogy kedvezőbb elbírálásban részesül az, aki mérhető
kocsival bír, ami így csökkentheti a lakossági költségeket. A Bakos Kft. rendelkezik ilyen gépjárművekkel.
Gál Vilmosné jegyző: Fel szeretné hívni a figyelmet arra, hogy a határozat-tervezetben szereplő „köteles és jogosult
végezni” kifejezés azt jelenti, hogy az erre vonatkozó rendelet hatályba lépését követően kizárólag ez a szolgáltató
vehető igénybe a településen, aki a megkötött szerződés értelmében köteles ellátni a lakossági igényeket.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
67/2014.(V.14.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó ajánlattételi felhívásában foglaltak alapján az eljárás nyerteseként a Bakos Kft.-t (6500
Baja, Tanya III. kerület 20., képviselő: Bakos Józsefné) hirdeti ki.
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szeremle községben a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási feladat ellátására a Bakos Kft.-vel 3 évre
közszolgáltatási szerződést köt, melynek keretén belül a közszolgáltató a szerződés időtartama alatt 900,ft/m3 + ÁFA díj ellenében köteles és jogosult végezni a közszolgáltatást az ajánlatában, a közszolgáltatási
szerződésben valamint az erre vonatkozó helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. A
közszolgáltatási szerződés tervezete a jelen határozat 1. számú melléklete.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről az ajánlattevőket értesítse és felhatalmazza a
polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: szerződéskötés – 2014.05.30., egyéb – 2017.05.30.
1. számú melléklet a 67/2014.(V.14.)önkormányzati határozathoz
Közszolgáltatási szerződés-tervezet
mely létrejött egyrészről
a Szeremle Községi Önkormányzat (6512 Szeremle, Szabadság u. 1., törzsszám: 336873, adószám: 15336873-2-03,
képviseli: varga György polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)
másrészről
a Bakos Kft. (6500 Baja, Tanya III. kerület 20., cégjegyzékszám: 03-09-102213, adószám:11029324-2-03, képviseli:
Bakos Józsefné ügyvezető), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott)
a továbbiakban: Felek között az alábbiak szerint:
1. A szerződés célja
A szerződés célja a Megbízó és a Megbízott közötti kapcsolatrendszer szabályozása, amelynek eredményeként
Megbízó Szeremle község közigazgatási területén a folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatási
kötelezettségének a Megbízott útján, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
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közszolgáltatásról szóló /2014. (….) önkormányzati rendelete előírásainak megfelelően tesz eleget.
2. A szerződés tárgya
Megbízott vállalja Szeremle község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék ideiglenes
tárolására szolgáló - az ingatlan tulajdonosoknál lévő – létesítmények (szennyvízaknák) kiürítését és háztartási
szennyvíznek a kijelölt ürítő helyre (bajai 5354/5 hrsz.) való elszállítását.
3. A szerződés időtartama
A szerződést a Felek határozott időre, 3 évre kötik, szerződéses viszonyuk 2017. május 30. napján megszűnik.
A szolgáltatás megkezdésének időpontja a szerződés aláírását követő nap.
4. A Megbízott kötelezettségei
A Megbízott, mint közszolgáltató kötelességét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. fejezete
határozza meg, mely szerint:
 A közszolgáltató a közszolgáltatást köteles folyamatosan a település közigazgatási területén teljes körűen ellátni.
 A közszolgáltatás rendszeres tartályos gyűjtés, igény szerint végzi a szállítást.
 A közszolgáltatás teljesítéséhez gyári külső mérővel rendelkező saját tulajdonú tehergépjárműveit használja.
 A közszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátásához szükséges eszközöket és azoknak a folyamatos
karbantartását biztosítja. Köteles megfelelő létszámú és képzettségű szakemberről is gondoskodni. Köteles a
közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések és karbantartások
elvégzésére. Biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt
és berendezést, ezeket folyamatosan karban tartja, fejleszti. A szolgáltatáshoz a munka megkezdéséig üzembe állítja
a hulladékgyűjtés és szállításhoz szükséges eszközt. A szolgáltató a szolgáltatást mindenkor a törvényes előírások
mellett végzi, a környezet minimális megterhelése mellett.
 Akadályoztatása esetén megfelelő helyettesítésről gondoskodni köteles.
 Amennyiben a megbízott szóbeli felhívás ellenére 3 napon belül a munkát nem végzi el, úgy a Megbízó jogosult
azt a Megbízott terhére mással elvégeztetni. Az így keletkező költség a Megbízottat terheli.
 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. fejezetében, valamint ezen szerződésben meghatározott
feladatokat maradéktalanul ellátja.
 Biztosítja a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű, a szakmai szabályoknak megfelelő, jó minőségű ellátását.
 A közszolgáltató a folyékony hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését a bejelentéstől
számított 72 órán belül köteles elvégezni.
 A közszolgáltató a begyűjtés során olyan gondossággal köteles eljárni, hogy a hulladék szállítójárműbe ürítésekor,
illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon szét. Amennyiben ez bekövetkezik, a kikerülő hulladékot a Szolgáltató
haladéktalanul eltávolítja.
 A környezetvédelmi előírások folyamatos betartása a közszolgáltató feladata, és felel mindazon károkért, amelyek a
környezetvédelmi előírások megszegéséből erednek.
 A lakosság számára könnyen hozzáférhető tájékoztatási rendszert működtet, nevét, telefonszámát, egyéb
elérhetőségét köteles közzé tenni. Köteles arról gondoskodni, hogy a lakosság által hétfő – csütörtök közötti
munkanapokon délután 16 óráig, pénteken 12 óráig elérhető legyen.
 A lakossági kifogásokat és észrevételeket írásban jegyzőkönyvi formában rögzíteni köteles, a problémát
haladéktalanul köteles kezelni.
 A megbízott alvállalkozót nem vehet igénybe.
 A közszolgáltatás körébe tartozó a hulladék ártalmatlanítására és tárolására az önkormányzat képviselő testülete
által kijelölt helyet és létesítményt köteles igénybe venni.
 A közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatáshoz nyilvántartást vezet.
5. A Megbízó kötelezettségei
A Megbízó önkormányzat kötelezettségeit a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. fejezete határozza
meg, amely szerint:
 A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szüksége információkat,
szolgáltatását megadja.
 A helyi rendeletben foglaltak szerint ellenőrzi a szolgáltatás teljesítését.
 A közszolgáltatás körébe tartozó egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolását elősegíti.
 A településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolását elősegíti.
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A települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló helyet
kijelöl.
A közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogát biztosítja.

6. A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei
A Felek a szolgáltatási díjat a 3. pontban meghatározott időtartamra nettó 900, - Ft/m3-ben határozták meg. Az
ingatlantulajdonos által igényelt szolgáltatás díját az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által kiadott számla alapján a
teljesítéssel egyidejűleg fizeti meg. A számlának meg kell felelnie a jogszabályokban írt tartalmi és formai
követelményeknek.
A helyi közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival kapcsolatban a tulajdonos a közszolgáltatónál emelhet kifogást,
melynek a számla kiegyenlítésre halasztó hatálya nincs. Az írásban tett kifogásra a közszolgáltató 30 napon belül írásban
köteles válaszolni.
A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. A
díjhátralék behajtására vonatkozó eljárási rendet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény tartalmazza.
A Megbízott a munkát saját hasznára és kockázatára végzi. Amennyiben a munkája végzése során harmadik
személynek kárt okoz, úgy azt maga köteles megtéríteni, semmilyen vonatkozásban a felelősség a megrendelő
önkormányzatra át nem hárítható.
7. A szerződés módosítása
Felek a közszolgáltatási szerződésben írt feltételeket közös megegyezéssel csak akkor módosíthatják, ha a
szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból a szerződés teljesítése valamelyik fél jogos
érdekeit sérti. Úgyszintén közös megegyezéssel a szerződés akkor is módosítható, ha a szerződéskötést követően
alkotott jogszabály következtében a szerződés valamelyik fél jogos, méltányos érdekeit sértené.
8. A szerződés megszűnése
A szerződés megszűnik a benne foglalt idő lejártával, a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, ellátással a
teljesítés megkezdéséig, felmondással.
A Megbízó a szerződést 6 hónapos felmondási idővel írásban felmondhatja, ha a Megbízott a tevékenységére
vonatkozó jogszabályt hatóság vagy bíróság által megállapítottan megsértette vagy jelen szerződésben írt kötelezettségeit
neki felróhatóan súlyosan megsértette.
Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Megbízott 5 napos késedelembe esik a szolgáltatás teljesítésével: szóbeli
felhívás ellenére 5 napon belül nem végzi el a hulladék elszállítását.
A Megbízott a szerződést akkor mondhatja fel, ha a Megbízó a szerződésben meghatározott kötelezettségét írásbeli
felszólítás ellenére súlyosan megszegi, és ezzel kárt okoz, vagy akadályozza a szolgáltatás teljesítését.
9. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés alapján felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetéssel
tisztázzák. Az egyeztetések eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz
Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.
Szeremle, 2014 május …
……………………………. .......
Szeremle Községi Önkormányzat
Megbízó .........

…………………………..
Bakos Kft.
Megbízott

7. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendeletről szóló előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a
testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy a korábban megbeszéltek
szerint a legegyszerűbb és a lakosok számára legkedvezőbb rendelet készült, mely a Vízügyi Hatósággal egyeztetve lett.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csuka Lászlóné alpolgármester: Elfogadásra javasolja a rendeletet. Ezt a témát már legalább háromszor tárgyalta a
testület, most végre van szolgáltató is, legyen minél előbb rendezve ez a kötelező feladat is.
Varga György polgármester: Egyetért, már így is határidő mulasztásban volt a testület és úgy gondolja, hogy a
rendelethez sikerült megfelelő szolgáltatót is találni.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet bocsátja
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szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:

6/2014.(V.19.) önkormányzati rendelet

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról
(a Rendelet teljes szövegét lsd.jkv.melléklete)

8. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a számlavezető bank váltására vonatkozó
előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester
elmondja, hogy az évközi biztonságos működés miatt kell egy védőháló, ezt jelentené a hitel. Erre a számlavezető bank
nem hajlandó, ami felveti a bankváltás problémáját.
Felső Attila képviselő: Sokan választják a takarékszövetkezetet, mert olcsóbbak.
Varga György polgármester: Ők is tettek ajánlatot, nem olyan régen nyitottak fiókot Baján és rugalmasabbnak is tűntek.
A Raiffeisen Bank felszámolta az önkormányzati csapatot, ami jelzés értékű. Véleménye szerint nem kell most
döntést hozni, csak el kell gondolkodni rajta, emiatt a 2. változatot javasolja elfogadásra. Ennek oka, hogy
szeretne egy olyan ajánlattételi felhívást összeállítani, ami alapján az egyes ajánlatok az előterjesztés szerinti
összehasonlításnál jobban összevethetők.
A testület a javaslattal egyhangúlag egyetért, így a polgármester az előterjesztés szerinti 2. változatot bocsátja szavazásra,
a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
68/2014.(V.14.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy az
önkormányzat és költségvetési szervei bankszámla vezetésére ajánlattételi felhívást tesz közzé, melynek
elkészítésével megbízza a polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: következő ülés
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó
Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenységéről szóló előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat,
tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Juhász István: A szemétszállítással kapcsolatosan el kívánja mondani, hogy nem mindegy hányan vannak a családban,
mert akik többen vannak, többet szemetelnek és mégis egyforma díjat kell fizetni. Van 70 l-es kuka, miért nem
lehet ezt megoldani, hogy a kis családok ilyet kapjanak.
Varga György polgármester: Az új közszolgáltatási rendeletben 6% került beállításra, ami nagyon kevés, ezért nagyon
nehéz lesz annak eldöntése, hogy ki kaphat ilyen edényzetet.
Juhász István: Miért nem lehet több?
Varga György polgármester: Erről a döntést térségi szinten, közösen hozzák meg az önkormányzatok.
Az előterjesztéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
69/2014.(V.14.)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó
Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről szóló beszámolót tudomásul vette.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: polgármester
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Homokhátsági Regionális Szilárd Hulladéklerakó
Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóra és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat,
tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Az előterjesztéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
70/2014.(IV.14.)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről szóló beszámolót tudomásul vette.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: polgármester
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Bajai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013.
évi tevékenységéről szóló előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat.
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Az előterjesztéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
71/2014.(V.14.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bajai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját jóváhagyja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről értesítse a szolgálat vezetőjét.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014.05.15.
A polgármester kérdezi, hogy az egyebekben kinek van hozzászólása.
Csuka Lászlóné alpolgármester: Bercsényi utca mindkét sarkán nem lehet a járdán közlekedni olyan gazos. A BAJAVÍZ
gödröket ásott, helyre fogják-e állítani.
Varga György polgármester: Felszólítást küldünk ki a tulajdonosoknak. A BAJAVÍZ tájékoztatása szerint a héten
helyreállítják.
Kovács Lászlóné óvodavezető: Szeretné, ha a testület a következő ülésen tárgyalna az óvodai csoportlétszámról.
Varga György polgármester: Az óvodavezető tájékoztatta, hogy az óvoda október 1-jei statisztikai létszáma 28 fő, utána
azonban a létszám felmegy 35 vagy 40 főre, ami egy csoportban nem látható el.
Gál Vilmosné jegyző: A csoportok számának változása pénzügyi és jogi előkészítést is igényel, mivel érinti a
költségvetést és az alapító okiratot is.
Varga György polgármester: Ezért is javasolja, hogy a következő ülésre legyen döntéshozatalra előkészítve az ügy.
Dr. Tolnay Zsuzsanna háziorvos: Rendelési idő megváltoztatásáról szeretné tájékoztatni a testületet, melyre a
betegforgalom alakulása miatt van szükség. Június 1-től hétfőn 8-13 óra, csütörtökön 8-10 óra között lenne a
rendelés, a többi időpont változatlanul marad.
Varga György polgármester: A májusi lakossági tájékoztatóban közölni fogja.
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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