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

Jegyzőkönyv
Készült: 2015. január 28-án, 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 a meghívótól eltérően 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. Az önkormányzat 2015. évi munkaterv megvitatása
Előadó: polgármester
3. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: polgármester
4. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése
Előadó: polgármester
5. A testület alakuló ülésén hozott döntésének kiegészítése
Előadó: polgármester
6. A polgármester szabadságtervének jóváhagyása
Előadó: polgármester
7. Egyéb ügyek
a. forgalom mérséklése a Zrínyi utcában
b. az étkezés szakmai programjának jóváhagyása

c. a Bajai Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása

8. 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 az előző ülés óta jelentős esemény
nem történt.
A napirendhez egyéb hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
1/2015.(I.28.)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:
1/2015.(I.28.)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 munkaterv javaslatra, kéri a testületi tagokat, tegyék
meg észrevételeiket, javaslataikat.
Kisné Kovács Zsuzsanna képviselő: Nem látta a munkatervben az egyesületi beszámolókat.
Varga György polgármester: Javasolja, hogy a februári ülésre kerüljenek be az egyesületi beszámolók valamint a 2015.
évi költségvetési rendelet jóváhagyása.
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A testület a javaslattal egyhangúlag egyetért.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester a fentiek szerint módosított előterjesztés szerinti
határozat-tervezetet bocsátja szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi NORMATÍV határozatot
hozza:
2/2015.(I.28.)önkormányzati határozat (NORMATÍV)
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évi munkatervét az alábbiak szerint
jóváhagyja:
I. Az egyes testületi ülések ideje és javasolt napirendje
1. január 28.
1. Téma: az önkormányzat 2015. évi munkaterve
Előadó: polgármester
2. Téma: Az önkormányzati SZMSZ módosítása
Előadó: jegyző
3. Téma: az önkormányzat és intézményeinek 2015. évi költségvetése
Előadó: polgármester
2. február 25.
1. Téma: a szociális tüzelőanyag rendelet utólagos hatásvizsgálata
Előadó: polgármester

2. Téma: egyesületi beszámolók jóváhagyása
3. Téma: az önkormányzat 2015.évi költségvetése - rendelet

4. Téma: a helyi szociális rendelet módosítása, települési támogatás szabályozása - rendelet

(Szoc.tv. 134/E.§-a szerint legkésőbb 2015. február 28-ig)

előadó: jegyző
március 4. FALUGYŰLÉS 17 óra
3. március 25.
1. Téma: az étkeztetés önköltségének vizsgálata, térítési díj felülvizsgálata - rendelet

(Szoc.tv. 115.§(1)bek. szerint a fenntartó az intézményi térítési díjat tárgyév április 1-jéig állapítja
meg.)

Előadó: jegyző
4. április 29.
1. Téma: negyedéves beszámoló az átadott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: polgármester
2. Téma: az önkormányzat 2014.évi költségvetésének zárása – rendelet

(Áht. 91.§-a szerint a ktgvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig kell beterjeszteni)

Előadó: polgármester
3. Téma: beszámoló az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról
Előadó: polgármester
4. Téma: Beszámoló 2014. évi ellenőrzési tevékenységről
Előadó: polgármester
5. május 20.
1. Téma: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2014.évi munkájáról
Előadó: jegyző
2. Téma: a Pünkösdi ladikázás és borsoskalács fesztivál előkészítése
Előadó: polgármester
6. június 24.
1. Téma: beszámoló az átadott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: polgármester
2. Téma: önkormányzati feladatellátások áttekintése, különös tekintettel a kötelező és az önként vállalt
feladatokra
Előadó: polgármester
7. szeptember 23.
1. Téma: Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
2. Téma: Költségvetési rendelet negyedévenkénti módosítása - rendelet
Előadó: polgármester
3. Téma: Bursa Hungarica pályázati kiírás megvitatása
Előadó: polgármester
8. október 28.
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a) KÖZMEGHALLGATÁS

1. Téma: beszámoló az átadott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: polgármester
2. Helyi adórendeletek felülvizsgálata, települési adó bevezetésének vizsgálata

(Stab.tv. 32.§-a szerint adójogszabály kihirdetése és hatályba lépése között legalább 30 napnak el kell
telnie)

Előadó: polgármester
9. november 25.
1. Beszámoló az önkormányzat háromnegyedéves költségvetéséről
Előadó: polgármester
2. Téma: a költségvetési rendelet negyedévenkénti módosítása
Előadó: polgármester
3. Téma: 2016.évi belső ellenőrzési terv

(Mötv. 119.(5)bek. szerint az előző év december 31-ig kell jóváhagyni)

Előadó: polgármester
4. Téma: az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megvitatása
Előadó: polgármester
10. december 9.
1. Beszámoló az átadott hatáskörben hozott döntésekről
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 döntésekről (polgármester, írásban)
III. Munkatervbe javasolt, de fel nem vett témák: nem voltak
IV. A munkaterv megküldése
SZMSZ-ben felsorolt szervek, személyek
napirend előadója
Felelős: polgármester, kihirdetés - jegyző
Határidő: 2015.12.31., kihirdetés – 2015.02.15.
3. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat SZMSZ-ének módosítására
vonatkozó előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Elmondja, hogy – mint az előterjesztésből látható – ez a módosítás a Kincstár kérésére technikai jellegű.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
1/2015.(II.1.)önkormányzati rendelet
az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)
4. napirendi pont
A polgármester az önkormányzat 2015. évi költségvetésével kapcsolatosan elmondja, hogy mivel a tervezett
költségvetés több olyan tételt tartalmaz, mely a rendelet elfogadása előtt, további tervezési céllal testületi döntést igényel,
így ebben az évben két körben kerül sor a költségvetési rendelet elfogadására. Jelen ülésen a további tervezési irányok
kerülnek meghatározásra.
A polgármester az önkormányzat 2015. évi költségvetésével kapcsolatosan elmondja, hogy az önkormányzat
költségvetése több részből tevődik össze: hivatal, óvoda, önkormányzat. Az előterjesztés ennek megfelelően készült. A
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Hivatalnál több variáció készült. Az eredeti polgármesteri elképzelés az volt, hogy szeretett volna bért emelni a
hivatalban, mert nem tudjuk megtartani az embereket, nagy a cserélődés, ami nem túl jó az önkormányzatok
szempontjából. Amikor látszott ennek anyagi vonzata, akkor már több variáció került kidolgozásra. A több variációból a
III. változatot javasolja elfogadásra. Az önkormányzatoknak így is hozzájárulást kell adni a hivatali működéshez,
Szeremlének 1,8millió forintot. 2014-es évet is úgy indítottunk, hogy kell hozzájárulást fizetni, de félévkor ezt már
lemódosítottuk. Az óvodánál két csoportot működtetünk, egy hatórás óvónővel és két 4 órás dajkával bővült a létszám,
határozott időre. Ha a létszámok és a finanszírozás így alakul, akkor az óvoda költségvetéséhez nem kell hozzájárulnia
az önkormányzatnak. Az önkormányzathoz kapcsolódóan a polgármester elmondja, hogy pályázati szinten három
mintaprogramot szeretnénk megvalósítani: az utcanév táblák gyártásának folytatása, csapadékvíz elvezető árkok
rendezése, belső kertben mezőgazdasági tevékenységet kívánunk folytatni, virágokat próbálunk majd előállítani, illetve a
Bátmonostoron megindított gyógynövényes kereskedéshez kapcsolódóan termelnénk gyógynövényeket. A polgármester
elmondja, hogy úgy értesült, hogy a napelemes program 2015-ben végre támogatva lesz, így a hivatal, a művelődési ház
és az iskola napelemes rendszerekkel lesz felszerelve, ugyanakkor ennek a pályázatnak az önrésze 30% lesz a korábbi
10%-hoz képest. Emiatt ennek csak egy részét építettük be a költségvetésbe. A jelenlegi tervezéssel a pénzmaradványt
felhasználjuk és számolunk azokkal a pénzekkel bevételként, amit a szeremlei egyesületek, alapítványok átfutó jelleggel,
sikeres pályázataik megvalósításához kaptak. A BM által kiírt pályázatokon is szeretnénk indulni, ennek céljai látszanak a
költségvetésben is. Sok útfelújításra lenne szükség a településen, a terv szerint a temető bekötőút és az odavezető út
felújítása lesz a cél, pályázati önerőként 1,6millió ft lett beállítva. Ezt az utat mindenki használja és ezen még soha nem
volt normális burkolat. A polgármester elmondja, hogy az elkövetkezendő évekre azt tervezi, hogy szisztematikusan fog
haladni a többi utat érintő felújítás.
Csuka Lászlóné alpolgármester: Egyet ért a céllal, de a Rákóczi utca is nagyon rossz állapotban van.
Varga György polgármester: A Petőfi utca egy része is ilyen, ezek oka a fa-szállítás, mert sokan visszaálltak a fafűtésre.
A szemetes autó, a szippantós autó is túl nehéz ezeknek az utaknak, mert nincs megfelelő alapjuk.
Kisné Kovács Zsuzsanna képviselő: A lakosok kérték, hogy jelezze a testület felé, hogy a Petőfi utcában nincs már út,
amin biciklivel lehetne menni.
Varga György polgármester: Ezek a bejelentések is azt az elképzelését támasztják alá, hogy minden évben kell forrást
találni útfelújításra és szisztematikusan utcáról utcára haladva el kell végezni a szükséges felújításokat. Bízik
abban, hogy erre gondolni fog a kormányzat is és teremt rá pályázati feltételeket.
A polgármester, folytatva a 2015. évi költségvetésről szóló tervezési elképzelések ismertetését elmondja, hogy az
egészségház felújítására és a hivatal felújítására kerül még pályázat benyújtásra a BM felé. A térfigyelő kamerák lassan
üzembe állnak, ennek a 2. részletét ki kell még fizetni, az szerepel a költségvetésben valamint a már kifizetett rendezési
terv utolsó részlete. Az egyesületi támogatásoknál a sportkör működése úgy történik, hogy a támogatás egy részét tőlük
a Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány veszi fel, mivel ők segítik a sportköri utánpótlás nevelést. Az óvodában és a
kisiskolásoknál is szeretnének mozgolódni és kiterjeszteni rájuk is az utánpótlás nevelést. A diáksport egyesület
támogatását is lehetne nekik utalni ebben az esetben, ha valódi munkát fognak az intézményekben végezni. Tárgyi
eszközként az adott támogatás ötszörösét adják vissza és edző utaztatásra is fordítják a kapott támogatásokat és a
lehívott TAO támogatást. A költségvetés egyébként bázis alapon készült a tavalyi bevételek-kiadások alapján. A
polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Nagy Ferenc képviselő: Az ingatlan vásárlásra be van tervezve 3,9millió forint, mit takar ez?
Varga György polgármester: Három olyan ingatlan van, amit stratégiai fontosságúnak gondol. Az óvoda és a gyülekezeti
ház közötti ingatlan ez egyik, aminek a helye a meghatározó a vétel szempontjából. Ez ingatlan koncentrálást
tenne lehetővé pl. modern óvoda, konyha, ebédlő épület lenne ott kialakítható. Az óvoda épülete mivel régi,
mindig problémás, egyébként sem ezzel a céllal épült. A másik ingatlan a SZÉK-ház melletti ingatlan lenne,
területbővítéssel céllal. A 3. ingatlan ugyanezzel a céllal a Kossuth utca felőli rész. Ezzel egy védett belső kertet
lehetne kialakítani, itt lehetne a virág- és gyógynövénytermesztés. Ingatlan becslést kért az ingatlanokra, még nem
készült el, de természetesen a testület elé kerül a konkrét vásárlás előtt.
Nagy Ferenc képviselő: Focipálya áthelyezésére nem látott elkülönített összeget.
Varga György polgármester: Ennek az az oka, hogy nem pénzben szeretné megoldani, hanem ingatlan cserével. Két
ingatlan bérleti szerződése lejárt: Kotya-tó melletti terület, Pali kemence. A Kotya tó melletti picivel nagyobb, de
mivel a másik belterülethez kapcsolódó, így reális ajánlat. A Pali kemencénél fordulna be a Szeremlét elkerülő út,
így azt célszerűnek tartja megtartani, azonban bérletbe lehetne adni.
Dr. Tolnay Zsuzsanna háziorvos: Elhangzott, hogy az egészségházra BM pályázat kerülne beadásra, saját forrásként
mekkora összeg került betervezésre?
Varga György polgármester: 1,5millió ft.
Dr. Tolnay Zsuzsanna háziorvos: ÁNTSZ ellenőrzés volt és szerintük nem felel meg a rendelő a minimum
feltételeknek. Ezt mindenképpen meg kell oldani. A tavalyi évben 500ezer ft-t kapott, amiből ablakcsere és pár
kisebb javítás lett eszközölve. Azt javasolja, hogy a fizetett iparűzési adót fordítsa a testület az épületre pl. rámpa
nincs, a korlát kiszakadhat.
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Csuka Lászlóné alpolgármester: Megítélése szerint annyira nem rossz az épület. A háziorvos által befizetett iparűzési
adót, sőt még többet minden évben ráfordít az önkormányzat az épületre. A korláttal egyetért, de nem annyira
tragikus a helyzet, hogy működési engedély lenne veszélyben. Támogatja a pályázat benyújtását.
Gál Vilmosné jegyző: Az ÁNTSZ ellenőrzési jegyzőkönyvét megkapta az önkormányzat, intézkedési tervet készített és
abban is pályázati forrás bevonásától tette függővé az épületfelújítást
Dr. Tolnay Zsuzsanna háziorvos: Az OEP finanszírozás a két bérre és a dologi kiadásokra elég csak. Nem telik belőle
arra, hogy épület javításra fordítson összegeket.
Varga György polgármester: Az orvosi lakás visszamondásával a doktornői döntésből fakad a probléma az ÁNTSZszel, bár nem vitatja, hogy épület felújításra szorul. Az orvosi lakás biztosította a szükséges helyiségeket és a
melegvizet.
Dr. Tolnay Zsuzsanna háziorvos: Az orvosi lakás bérletéből adódó plusz rezsi költséget nem tudja felvállalni plusz
költségként.
Nagy Ferenc képviselő: Az árkokkal nem kíván foglalkozni a költségvetés?
Varga György polgármester: Mintaprogramban kíván pályázni erre a célra. Ennek a sikerétől függ, hogy mennyit tud
fordítani erre a célra.
Nagy Ferenc képviselő: A költségvetésben pontosan ki vannak számolva az összegek, de év közben még lehet
módosítani.
Gál Vilmosné jegyző: A költségvetés még finomításra szorul és a testületnek most azt kell meghatároznia, hogy
egyetért-e a betervezett fejlesztési célokkal, „beleteszi-e” a plusz finanszírozást a hivatalba. Látni kell, hogy ez a
költségvetés nem tartalmaz tartalékot, számol azzal, hogy az egyesületektől visszajönnek a pénzek, tehát hordoz
kockázatokat és ha minden így alakul, akkor a 2014. évi pénzmaradvány teljes egészében felhasználásra kerül.
Varga György polgármester: Év közben lehet módosítani a költségvetést és akkor nem lesz tartalék, ha minden pályázat
sikeres lesz és bele kell tenni a betervezett önrészeket.
Csuka Lászlóné alpolgármester: javasolja, hogy a sporttól faragjunk le 300eft-t és adjuk át a háziorvosnak.
Varga György polgármester: Az alapítvány azzal a kéréssel fordult a sportkörhöz, hogy a támogatásának a felét adja át.
Ezt túlzottnak tartja, mert csak a működés egy részélt tudja átvenni és csak tárgyi eszközben tud kiegészítést
tenni. A sportkör működéséhez azonban továbbra is szükség van támogatásra. Ha az egyesület tudna direktben
TAO támogatás felvenni, ebben az esetben lehetne csak egy 500eft-os támogatás.
Nagy Ferenc képviselő: Az orvoslakást nem lehetne bérbe adni? A bérleti díj lehetne visszafordítható a tatarozási
kiskiadásokra.
Varga György polgármester: Az egészségházban amíg nincs a folyosó lerekesztve, addig ez nem megoldható és még
rongálás is lehet.
Nagy Ferenc képviselő: Az egyesületi beszámolók elfogadása utánra halasztaná a döntést.
Melnik János sportkör elnök: 70 gyerek sportol, várhatóan márciustól 110 gyerek fog. Ha nem kap támogatást, nem tud
működni. Nincs saját pálya, emiatt sok a kiadás. Ennyi gyereket utaztatni nagyon drága, 7-8ezer km-t mennek
évente.
Varga György polgármester: Az iskolabusz igénybe vehető volt, de ez nem megy szeptembertől, mert egy sofőr maradt.
Nagy Ferenc képviselő: Tűzoltás jelleggel, karbantartásra lehetne a háziorvosi szolgálatra fordítani egy meghatározott
pénzösszeget akár a pályázati önrészből is. Úgy gondolja, hogy maradhat ebben a formában a tervezet.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
3/2015.(I.28.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének tervezésével kapcsolatosan az alábbi előzetes, tervezést
befolyásoló döntéseket hozza:
- az óvoda költségvetését az előterjesztés szerint jóváhagyja, a költségvetési rendeletbe változatlan tartalommal beépíthető,
- a hivatal költségvetését a III. változat szerint hagyja jóvá, a költségvetési rendeletbe a III. változat változatlan formában
beépíthető,
A testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítéséről és februári ülésre való
beterjesztéséről.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015.02.28.
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
3/2015.(I.28.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének tervezésével
kapcsolatosan az alábbi előzetes, tervezést befolyásoló döntéseket hozza:
- az óvoda költségvetését az előterjesztés szerint jóváhagyja, a költségvetési rendeletbe változatlan
tartalommal beépíthető,
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-

a hivatal költségvetését a III. változat szerint hagyja jóvá, a költségvetési rendeletbe a III. változat
változatlan formában beépíthető,
A testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítéséről
és februári ülésre való beterjesztéséről.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015.02.28.
5. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a polgármester illetményére és költségtérítésére
vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Nagy Ferenc képviselő: Úgy értette, hogy az előterjesztés szerinti összegtől nem lehet eltérni.
Gál Vilmosné jegyző: Igen, az önkormányzati illetve a közszolgálati törvény pontosan rögzíti a polgármester illetményét
és költségtérítését, nem úgy van mint korábban, hogy a testület két határérték között dönthetett, de ebben az
esetben is szükséges összegszerű határozat.
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:
4/2015.(I.28.)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX.törvény 71.§-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 224.§-a
szerint Varga György polgármester havi illetményét 448.727,- ft összegben, költségtérítését havi 67.309,- ft
összegben határozza meg.
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos
6. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a polgármester szabadságtervére vonatkozó
előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csuka Lászlóné alpolgármester: Teljesen feleslegesnek tartja ezt előre meghatározni.
Varga György polgármester: Egyetért, de mivel kötelezettség a testület számára a polgármester szabadságtervének
jóváhagyása, javasolja az előterjesztés szerinti határozat-tervezet jóváhagyását.
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:
5/2015.(I.28.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 225/C.§ (2)bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Varga György főállású
polgármester szabadságának ütemezését a jelen határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja.
A testület felkéri a jegyzőt, hogy az ütemtervben foglaltak szerint gondoskodjon a polgármester szabadságnyilvántartásának vezetéséről.
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos
1. számú melléklet az 5/2015.(I.28.)önkormányzati határozathoz
Név:
Napok:
Hónap:
Január

SZABADSÁGOLÁSI TERV
polgármester
pót: 14 nap
2014-ben ki nem
vett: 5 nap
gyermekre: 7 nap
Tervezett szabadság napok:
Varga György
alap: 25 nap +

Február

4 nap (02.24.-02.27.)

Március

5 nap (03.16.-03.20.)

Április

4 nap (04.14-17.)
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összesen: 51 nap

Május

2 nap (05.04-05.)

Június

Augusztus

1 nap (06.12.)
1 nap (06.17.)
2 nap (06.29, 06.30.)
3 nap (07.01.-03.)
10 nap (07.20-31.)
5 nap (08.10.-08.14.)

Szeptember

5 nap (09.07-11.)

Október

2 nap (10.21-22.)

November

3 nap (11.02-04.)

December

4 nap (12.28-31.)

Július

7. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Zrínyi utcai sebességkorlátozásra vonatkozó
előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csuka Lászlóné alpoglármester: Az a javaslata, hogy legyen eljuttatva a lakosoknak ez az előterjesztés is, hogy lássák
pontosan mivel jár amit kérnek.
Varga György polgármester: A fekvő rendőr több utcában felmerülhet igényként, így ezt támogatja, de csak saját
költségből. Úgy gondolja, hogy csak a határozat kerüljön megküldésre, ha elégedetlenség van úgyis bejönnek a
hivatalba és akkor személyesen megbeszélhetők az érvek, ellenérvek.
Makk Zoltán körzeti megbízott: Az utcát rövidnek tartja ahhoz, hogy még táblát is ki lehessen tenni, ami jelzi a
fekvőrendőrt. Ott még jó minőségű a beton, mert nincs akkora forgalom. Ha meg lesz fúrva, romolni fog.
Nagy Ferenc képviselő: Egyáltalán nem ért egyet, fölöslegesnek tartja, de jött egy utcányi embertől igény. Ha ők ennek
az összes költségét vállalják és megfelelő minőségben lerakják a fekvőrendőrt csak akkor javasolja a hozzájárulást.
Fekvő rendőrt különböző magasságokat beszerezhető interneten és ezeket dübellel megfelelően kell lerakni.
Megfúrjuk az utat, utána az tönkremegy. Hivatalos, felelősséget vállaló ember tegye le, megfelelően
ledokumentálják és rakják le. Egy db nem megoldás, legalább kettő kell, lehet kapni.
Csuka Lászlóné alpolgármester: Felelős tervet nyújtsanak be az önkormányzatnak
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi módosított határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra:
6/2015.(I.28.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zrínyi utca, mint közterület tulajdonosa hozzájárulását adja, hogy
forgalomlassítás céljából a Zrínyi utcai lakosok saját költségükön, szükséges számban, fekvő rendőröket helyezzenek el az érintett
útszakaszon. A hozzájárulás feltétele a fekvő rendőr kihelyezésére vonatkozó kivitelezési terv benyújtása, mely tartalmazza a tervezett
helyszíneket, a fekvő rendőr típusát, a kivitelezés módját, a felelős kivitelezőt valamint az előrejelző táblák helyét.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a kérelmezőket értesítse és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
6/2015.(I.28.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zrínyi utca, mint közterület tulajdonosa
hozzájárulását adja, hogy forgalomlassítás céljából a Zrínyi utcai lakosok saját költségükön, szükséges
számban, fekvő rendőröket helyezzenek el a az érintett útszakaszon. A hozzájárulás feltétele a fekvő rendőr
kihelyezésére vonatkozó kivitelezési terv benyújtása, mely tartalmazza a tervezett helyszíneket, a fekvő rendőr
típusát, a kivitelezés módját, a felelős kivitelezőt valamint az előrejelző táblák helyét.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a kérelmezőket értesítse és felhatalmazza a
polgármestert a szükséges jognyilatkozatok aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az étkezés szakmai programjára vonatkozó
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előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A felvetéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
7/2015.(I.28.)önkormányzati határozat
A Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális alapfeladatként ellátott étkezés szakmai
programját a jelen határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja.
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a szakmai program helyben szokásos valamint honlapon történő
kihirdetéséről gondoskodjon.
Felelős: polgármester, kihirdetés – jegyző
Határidő: folyamatos, kihirdetés – 2015.02.15.
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a tegnapi napon a társulási tanács jóváhagyta a Bajai Családsegítő és
Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának módosítását, melynek végleges jóváhagyása azonban testületi
minősített többségű döntést igényel. A polgármester elmondja, hogy az erre vonatkozó előterjesztés nem állt még
rendelkezésre a meghívó és mellékleteinek kiküldésekor, így az írásos előterjesztést átadja a képviselőknek, majd annak
tanulmányozására szünetet rendel el.
Szünet után.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A tervezethez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
8/2015.(I.28.)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás (PIR: 770482) VI. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, jelen
előterjesztés melléklete szerinti társulási megállapodását 2015. március 20-i hatállyal jóváhagyja.
A testület felhatalmazza a polgármesterét az egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: tagönkormányzatok jóváhagyó döntéseit követően azonnal
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csuka Lászlóné alpolgármester: Panasz érkezett a karácsonyi lapra, ne a református templom legyen rajta, hanem
fenyőág és gyertya. A Majoros-ház után eggyel vissza megdőlt egy meggyfa, ki kellene vágni.
Varga György polgármester: Kiküld embert a kivágásra.
Nagy Ferenc képviselő: A temető út felújításánál ha lesz aszfaltozó gép, akkor lehetne a járdákra is egy vékony aszfalt
réteg.
Varga György polgármester: Amennyiben lesz sikeres pályázat és konkrét ajánlat visszatérünk erre.
Kovács Lászlóné óvodavezető: Az óvoda előtti járdát is meg kellene vizsgálni, mert nagyon rossz állapotban van.
Varga György polgármester: A belső tömbnél terv volt a térkő, talán el lehetne menni odáig. Meg fogja vizsgálni ennek
saját kivitelezésben való megvalósítását.
Nagy Ferenc képviselő: Egy csomó csatorna úgy van kivitelezve, hogy nem az árokba, hanem a járdára dobja a vizet.
Varga György polgármester: Fel fogja szólítani a kérdéses ingatlanok tulajdonosait.
8. 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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