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

Jegyzőkönyv
Készült: 2015. február 18-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, várhatóan kiegészül majd a testület az alpolgármesterrel. Erős István képviselő bejelentette, hogy betegség
miatt nem tud megjelenni az ülésen. 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. A KEOP-4.10.0/N/14-2014-0059 jelű pályázat megvalósítása
Előadó: polgármester
3. A szociális ellátások helyi szabályozása - RENDELET
Előadó: polgármester
4. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése - RENDELET
Előadó: polgármester
5. Egyéb ügyek
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, az Asszonybál lezajlott, köszöni a Polgárőrségnek a rendezvény biztosítását. A Hunyadi utcai buszmegállót
ismeretlenek megrongálták.
Kisné Kovács Zsuzsanna képviselő: Volt játszóház a gyerekeknek és annak ellenére, hogy meg lett hirdetve az iskolában
és az óvodában is, csak 12 gyerek volt, pedig a szervezők nagyon készültek.
A napirendhez egyéb hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
20/2015.(II.18.)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:
20/2015.(II.18.)önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról valamint a két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolóját jóváhagyja.
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy bár szociális ügyek miatt zárt ülés nem lesz, de a hivatal elkészítette a
polgármester átadott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót (lásd jkv. melléklete), valamint egy összesítő
kimutatást készített a szociális tüzelőanyag juttatásról (lásd jkv. melléklete), mely dokumentumokat a polgármester
átadja a képviselőknek és annak tanulmányozására szünetet rendel el.
Szünet után.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, hozzászólásaikat.
A beszámolóval kapcsolatosan észrevétel, hozzászólás nincs, a testület külön határozatot nem kíván hozni.
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2. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0059 jelű pályázat
megvalósítására vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat. A polgármester kiegészítve az előterjesztést elmondja, hogy a projekt végre nyert a pályázaton, de amikor
először indultunk akkor közel 100%-os támogatottságú pályázat volt, most 30%-os önrészt igényel a pályázat, ami
11millió forint.
Nagy Ferenc képviselő: Amikor az önkormányzat először beadta a pályázatot az iskola önkormányzati fenntartásban
volt, most meg nem. Az óvoda ebből kimaradt. Nem lehetne felcserélni az épületet? A fenntartási költségek
csökkentése szempontjából ez lenne az indokolt.
Varga György polgármester: Az óvoda tető jelen állapotában nem alkalmas a célra
Nagy Ferenc képviselő: A felhasználó lenne az óvoda. Ha nem tudja világításra felhasználni, akkor felhasználja fűtésre.
Varga György polgármester: Erre nem tud most válaszolni, utána fog nézni.
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:
21/2015.(II.18.)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Szeremlén”
című pályázat támogatói döntésének ismeretében megállapítja, hogy:
1. A KEOP-4.10.0/N/14-2014-0059 azonosító számú pályázatban foglalt célt megvalósítja.
2. A megítélt támogatási összeg és a projekt tervezett összköltsége között keletkezett különbség a pályázat
benyújtása előtt lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményét nem érinti.
3. A beruházás megvalósításához szükséges önerőt az Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe betervezi és
a költségvetés terhére biztosítja, valamint a három évre előre szóló költségvetési tervében a teljes projekt
összeget a felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások között nevesítetten szerepelteti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges
intézkedéseket, jognyilatkozatokat megtegye.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester elmondja, hogy mivel az elnyert pályázati támogatás alacsonyabb összegű mint amivel eredetileg számolt
az önkormányzat, indokolt az önerő csökkentése érdekében pályázatot benyújtani, melyhez – az előterjesztésben foglalt
határozat jóváhagyásával – kéri a testület jóváhagyását. A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat.
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:
22/2015.(II.18.)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Szeremlén”
című pályázat támogatói döntésének ismeretében a beruházás megvalósításához szükséges önerő
csökkentése érdekében pályázatot kíván benyújtani.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges
intézkedéseket, jognyilatkozatokat megtegye.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a szociális ellátások helyi szabályozására vonatkozó
előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester
elmondja, hogy 2015.03.01-től megváltozik a szociális ellátások rendszere, járáshoz kerül pl. az FHT, az önkormányzat
segélyezési feladatköre úgy alakul át, hogy csak egy un. települési támogatás lesz. A rendelet-tervezet ennek a segélyezési
formát fejti ki. A feladat-finanszírozásnál az önkormányzat szociális célra kap feladatot, amit el is kell költenie. Az
önkormányzat élnie kell a lehetőséggel, mert az erre a célra kapott juttatást el is kell költeni. Úgy gondolja, hogy
Szeremle ne éljen a letelepedést ösztönző támogatással. Erre itt már volt példa, de a tapasztalatok alapján nem vált be
Szeremlén, ezért nem javasolja.
Csuka Lászlóné alpolgármester megjelenik az ülésteremben, a testület létszáma 6 főre változik.
Kisné Kovács Zsuzsanna képviselő: Mint több ciklus alatti képviselő a letelepedést ösztönző támogatást nem javasolja,
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mert sajnos olyan családok folyamodtak csak érte korábban is, akikkel utána csak baj volt.
Scheidl Róbert képviselő: Javasolja, hogy a régi házakat vegye meg az önkormányzat, normalizálja a helyzetet közcélú
munkával és után adja ki. Így tudja szabályozni kik kerüljenek a házakba, a kerteket meg belső földműveléssel
használnák a közhasznúak. Belső vándorlást is lehetne ezzel generálni és meg lehetne oldani a két töltés közötti
áldatlan helyzetet is. Úgy gondolja, hogy nagyon fontos Szeremlén, hogy mi lesz ezekkel a roncs házakkal. Nem
most kell erről dönteni, csak gondolkodásra ösztönzőként mondja. Ha húsz évig így marad ez a falu és nem lesz
megállítva ez a folyamat, akkor ebből csak kára lesz a településnek és az itt élőknek.
Nagy Ferenc képviselő: Legyen letelepedést ösztönző támogatás, de máshogy, mert a tervezet szerinti nem jó megoldás.
Csuka Lászlóné alpolgármester: Ellenzi, mert korábban a rissz-rossz házak miatt olyan emberek jöttek ide, akikkel azóta
is küszködik az önkormányzat.
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:

2/2015.(II.25.)önkormányzati rendelet

a szociális ellátások helyi szabályozásáról
(a rendelet teljes szövegét lásd jegyzőkönyv melléklete)

4. napirendi pont
A polgármester hivatkozva arra a testületi döntésre, mely szerint az egyesületi beszámolók megvitatására a költségvetés
elfogadása előtt kerüljön sor, elmondja, hogy a jelentősebb támogatással bíró egyesületi beszámolók írásban a
képviselők részére megküldésre kerültek, így kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csuka Lászlóné alpolgármester: Miért kapott 2,3milliót a Néptánccsoport a korábbi tervvel szemben.
Varga György polgármester: Külön testületi határozat alapján pályázati megelőlegezésként, ebben az évben vissza fogja
adni.
Csuka Lászlóné alpolgármester: A sportköri beszámoló alapján többletbevételhez jutott a sportkör, szükséges-e nekik
továbbra az eddigi támogatás? A SZÉK egyesülettől mikor jön vissza a pályázati támogatás, a háziorvosi
szolgálathoz tervezett 200ezer ft mire fordítódik?
Varga György polgármester: A költségvetésben úgy számolunk, hogy a SZÉK egyesület idén visszafizeti a pályázati
megelőlegezést. A sportkörnél a terv korosztály bővítést is tartalmaz, ami plusz 40 gyereket jelent. A TAO
támogatás minden egyesületnek jó lehetőség, de a felnőtt csapatnak a finanszírozását ebből nem vagy csak
töredékesen tudja biztosítani, tehát szükséges az önkormányzati támogatás változatlanul hagyása.
Melnik János sportköri vezető: A felnőtt csapat csak 800ezer ft-ból gazdálkodik, a többi támogatás az utánpótlásra
fordítódik. Az alapítványtól befolyó többlettámogatás csak az utánpótlásra fordítható.
Nagy Ferenc képviselő: DSE támogatás marad vagy kapja inkább a sportkör.
Varga György polgármester: A DSE jelenleg problémásan működik, de a neki juttatott támogatás az iskolai sport
támogatását szolgálja. Nem az egyesületnek, hanem az alapítványnak javasolja inkább, hogy tárgyi eszköz bővítést
tegyen lehetővé az iskolában, mivel a valamikori jól felszerelt szertár már nem annyira felszerelt.
Scheidl Róbert képviselő: A testnevelő tanár pozitívan áll a dologhoz, nem optimista hogy lesz ennyi gyerek amivel
számolnak mivel havi ezer ft tagdíjat is kérnek. A szülőktől függ majd, hogy mennyire lesz népszerű ez a program.
Melnik János sportköri vezető: Liga ülésen elhangzott, hogy egyes önkormányzatok Szerbiából hívnak játékosokat, ami
teljesen helytelen, hogy nem akarnak nevelni, hanem kész játékosokat akarnak. Szeremlén ezzel szemben az
utánpótlásban sportolók száma jóval meghaladja a felnőttek létszámát, ami szerinte a sport és a gyerekek
szempontjából is sokkal hasznosabb, mert értelmesen töltik az idejüket.
Scheidl Róbert képviselő: Az önkormányzatnak felelőssége van ebben is, mert ha az önkormányzat támogat, akkor
kaphat és adhat az alapítvány is.
Melnik János sportköri vezető: A fiataloknál, a 17-18 éveseknél 95-98%-os az edzés látogatás, ami csak a hasznukra van.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
23/2015.(II.18.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi helyi önszerveződő közösségek 2014. évi szakmai és pénzügyi
beszámolóját megismerte, az abban foglaltakkal egyetért:
Dunagyöngye Sportkör
Szeremlei Néptáncegyüttes
Szeremlei Polgárőr Egyesület
Sugovica Népdalkör
Az önszerveződő közösségek 2015. évi pénzügyi támogatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletében dönt.
Felelős. polgármester
Határidő: költségvetés – azonnal, egyéb - folyamatos
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A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi normatív határozatot hozza:
23/2015.(II.18.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi helyi önszerveződő közösségek 2014. évi
szakmai és pénzügyi beszámolóját megismerte, az abban foglaltakkal egyetért:
 Dunagyöngye Sportkör
 Szeremlei Néptáncegyüttes
 Szeremlei Polgárőr Egyesület
 Sugovica Népdalkör
 Szeremlei Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Az önszerveződő közösségek 2015. évi pénzügyi támogatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletében
dönt.
Felelős. polgármester
Határidő: költségvetés – azonnal, egyéb - folyamatos
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat 2015. évi költségvetésére
vonatkozó előterjesztésre és rendelet-tervezetre kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A
polgármester az írásos anyagot kiegészítve elmondja, hogy a korábbi változathoz képest beállításra került a napelemes
rendszer önereje, ami miatt meg kellett változtatni a tervezett fejlesztési kiadásokat, működési oldalon egyéb változtatás
nem történt. A fejlesztések megvalósíthatóságához a források előteremtése a fontos feladat., a napelemes
szerződéskötéshez kell a költségvetésben a forrás elkülönítése, azonban a hírek szerint várhatóan lesz erre a célra önrész
támogatás is a kormányzat részéről.
Csuka Lászlóné alpolgármester: Korábban már tárgyalta a testület a költségvetést. részletes anyagot kaptak kézhez a
képviselők, a korábban megbeszéltek szerint került átdolgozásra a tervezet, amit elfogadásra javasol.
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:

3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
(a Rendelet teljes szövegét lásd jegyzőkönyv melléklete)

5. napirendi pont
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Kisné Kovács Zsuzsanna képviselő: Szeremle Községért cím adományozására nem kerül sor az idén.
Varga György polgármester: köszöni a kérdés felvetést, javasolja, hogy minden képviselő gondolkodjon el rajta, ha lesz
javaslat, rendkívüli ülésen dönt majd a testület.
Nagy Ferenc képviselő: Kisné Kovács Zsuzsannát javasolja több évtizedes tánccsoportban kifejtett munkájáért.
Varga György polgármester: Valóban megérdemelné, de korábban – mert már többször felmerült javaslatként - már
úgy döntött a testület, hogy saját testületi tagnak nem adományoz kitüntető címet.
Kisné Kovács Zsuzsanna képviselő: Egyetért a polgármesterrel.
Az ülésen egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszönve a jelenlétet, az ülést berekeszti.
Varga György
polgármester

Kmf.
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Gál Vilmosné
jegyző

