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

Jegyzőkönyv
Készült: 2015. április 29-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselőből
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. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(III.1.)önkormányzati rendeletének módosítása rendelet
Előadó: polgármester
3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló beszámoló megvitatása - rendelet
Előadó: polgármester
4. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata - rendelet
Előadó: polgármester
5. A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014.(III.21.)önkormányzati rendelet módosítása –
rendelet
Előadó: polgármester
6. Rendelet a helyi környezet védelméről – rendelet
Előadó: jegyző
7. A közösségi együttélés alapvető szabályai és ezek elmulasztásának jogkövetkezményei – rendelet
Előadó: jegyző
8. Egyéb ügyek - beszámoló a 2014. évi ellenőrzési tevékenységről
- kistérségi családsegítő szolgáltatások fejlesztésére benyújtandó pályázat
9. 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 megvolt a közmeghallgatás, ahol a
testület határozatképes létszámban jelen volt, a lakosság részéről azonban ez nem mondható el. A komposztáló edények
többsége kiosztásra került. A kórustalálkozó is lezajlott, ami egy jó hangulatú rendezvény volt.
Csuka Lászlóné alpolgármester: A Gardil házzal és a mellette lévő telekkel mi történt?
Varga György polgármester: A házvásárlás megtörtént, a mellette lévő telket béreljük. A másik telket nem adták bérbe
sem, a területeken a Start Mintaprogram mezőgazdasági része beindult.
Csuká Lászlóné alpolgármester: A Viktor-féle háznál a kémény nagyon rosszul áll, rá fog dőlni a szomszédos ingatlanra.
Varga György polgármester: Utána fog nézni, hogy mit lehet tenni, mert a Viktor nincs olyan állapotban, hogy megoldja
a problémát.
A napirendhez egyéb hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
44/2015.(IV.29.)önkormányzati határozat-tervezet
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról valamint a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolóját
jóváhagyja.
A testület további vita és hozzászólás nélkül, 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
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44/2015.(IV.29.)önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról valamint a két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolóját jóváhagyja.
2. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
módosítására vonatkozó előterjesztésre kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:

5/2015.(V.5.)önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(III.1.)önkormányzati rendeletének módosításáról
(a Rendelet tejes szövegét lásd jkv.melléklete)

3. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
végrehajtására vonatkozó előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy bevétel 220.388ezer ft, kiadás 202.717ezer ft, maradvány 18.171ezer ft volt
a tavalyi évben. 2014-ben az egyensúlyt és a pénzmaradványt megőriztük, a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt.
Scheidl Róbert képviselő: Nagynak tartja a kintlévőségek összegét. A nagyobb, 100ezer ft-t meghaladó adótartozásokról
szeretne egy tételes kimutatást.
Gál Vilmosné jegyző: A következő ülésre elkészítteti.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:

6/2015.(V.5.)önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
(a Rendelet tejes szövegét lásd jkv.melléklete)

4. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatára vonatkozó előterjesztésre és rendelet-tervezetre, így kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy a testület működését érintő változás nincs a rendeletben.
A javaslathoz észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:

7/2015.(V.5.)önkormányzati rendelet

az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(a Rendelet tejes szövegét lásd jkv.melléklete)

5. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó előterjesztésre és rendelet-tervezetre,
kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy a rendelet előkészítésére
a közmeghallgatás megtartásra került, amin kevés szeremlei lakos vett részt, de úgy gondolja, hogy ennek ellenére
eredményes volt a közmeghallgatás. Bízik abban, hogy ezzel illetve a lakossági tájékoztatóban közzétett anyaggal sikerült
ezzel az új kötelezettséggel a lakosságot megismertetni. A környezetvédelmi felügyelőség véleményezési eljárása is
rendben lezajlott.
Nagy Ferenc képviselő: Az edények már ott vannak a lerakóban, mikor lép hatályba a rendelet?
Varga György polgármester: Júliusra várható a tájékoztatás szerint.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:

8/2015.(V.5.)önkormányzati rendelet

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
3/2014.(III.21.)önkormányzati rendelet módosításáról
(a Rendelet tejes szövegét lásd jkv.melléklete)
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6. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a helyi környezet védelméről szóló előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a testületi
tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy ebbe a rendeletbe kerültek beépítésre
az égetésre vonatkozó szabályok és először az arra vonatkozó részt bocsátja vitára.
Scheidl Róbert képviselő: Falun vagyunk, keletkezik nyesedék, tehát az nem életszerű, hogy egyáltalán ne legyen égetés.
De jó a hétvégi korlátozás, legyen óra és hónap korlát is. Erősen propagálni kell a településen ennek a szabálynak
az életbe lépését.
Nagy Ferenc képviselő: Kora tavasszal, március 31-ig bezárólag égesse el és utána ne legyen égetés, és nem tenne
napokat, órákat, mert van aki akkor ér rá, de így is el tudja fogadni.
Csuká Lászlóné alpolgármester: Április 15. legyen a határ.
Varga György polgármester: December, januárt nem venné ki és könnyen megjegyezhető szabályt próbáljon hozni az
önkormányzat.
Nagy Ferenc képviselő: Javasolja, hogy az kerüljön a rendeletbe, hogy november 1-től április 15-ig lehet tüzelni,
szombat, vasárnap és az ünnepnapok kivételével.
A polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, melyet a testület egyhangúlag jóváhagy.
Scheidl Róbert képviselő: Vasárnapra legyen csendrendelet, ne lehessen pl. fűnyírót, motorfűrészt használni.
Nagy Ferenc képviselő: Szerinte csak a vasárnap délután legyen csak szabályozva. Nem ért egyet a túlszabályozással.
Varga György polgármester: Nem javasolja most az erről való döntést, az un. „együttéléses” rendeletben lehetne ezt
szabályozni.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester, az elfogadott módosítással együttesen végszavazásra
bocsátja a rendelet-tervezetet, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:

9/2015.(V.5.)önkormányzati rendelet

a helyi környezet védelméről

(a Rendelet tejes szövegét lásd jkv.melléklete)

7. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a közösségi együttélés szabályaira vonatkozó
előterjesztésre és rendelet-tervezetre, elmondja, hogy ennek a rendelet a jóváhagyásáról még nem kell döntenie a
testületnek, ez csak előzetes vitára lett bocsátva. A polgármester kéri a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat.
Gál Vilmosné jegyző: Az előterjesztés és a rendelet-tervezetet előzetes kontrollra megküldésre került a
Kormányhivatalnak, mivel a környéken ilyen jellegű rendeletet még nem fogadtak el.
Csuka Lászlóné alpolgármester: Mindenképpen szükségesnek tartja a rendeletet, mert egyébként nem lehet eljárni
ezekben a kérdésekben, azért is szorgalmazta a rendelet elkészítését.
Varga György polgármester: A Kormányhivatallal való egyeztetést követően a testület újra tárgyalni fogja a rendelettervezetet, addig a képviselők egyeztessenek lakókörnyezetükben, hogy milyen szabályokat lenne érdemes életbe
léptetni.
Nagy Ferenc képviselő: Itt is az a véleménye, hogy nem kell túlszabályozni és nem kell olyan szabályokat hozni, amiket
nem tudunk betartatni.
Csuka Lászlóné alpolgármester: Korábban volt rendelet a tiltott közösségellenes magatartásokról és már a rendeletnek is
volt visszatartó ereje, ezt is várja ettől a rendelttől. Ha meg lesz hirdetve a faluban, jobban fognak figyelni erre.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a testület a kérdésben nem kíván döntést hozni a jelen ülésen.
8. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a 2014. évi ellenőrzési tevékenységről szóló
beszámolóra vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat.
Gál Vilmosné jegyző: A Magyar Államkincstár kiküldött az önkormányzatoknak egy tájékoztatót, hogy a vonatkozó
jogszabályok szerint az ő ellenőrzési jelentésüket is tárgyalni kell a zárszámadással egy időben, azonban erre első
alkalommal a 2015. évre vonatkozóan majd a 2016-os évben kerül sor.
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:
45/2015.(IV.29.)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 2014.
évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentését jóváhagyja.
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A Képviselő-testület a jegyző 2014. évi belső ellenőrzési jelentésre tett intézkedési tervét megismerte, az abban
foglaltakkal egyetért.
Felelős: polgármester
Határidő: foly.
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a kistérségi családsegítő szolgáltatások fejlesztésére
benyújtandó pályázatra vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy támogatja a családsegítő gépjárműcseréjét, mert ők is régi
gépjárművel dolgoznak.
A javaslathoz észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
46/2015.(IV.29)önkormányzati határozat
1. Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) szükségesnek
tartja a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által ellátott, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) bekezdés szerinti szociális
alapszolgáltatások hatálya alá tartozó családsegítő feladatok fejlesztését.
2. Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel az 1. pontban megfogalmazottakra –
támogatja, hogy a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás pályázatot
nyújtson be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015től igénybe vezető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (VI. 17.) MvM rendelet 2. § (1) bekezdés

b) pont ba) alpont körébe tartozó családsegítő szolgáltatás ellátásához kapcsolódó kistérségi közlekedési
szolgáltatás fejlesztésére irányuló új gépjárműbeszerzés támogatása céljából.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület támogató döntéséről a gesztor település
polgármesrét értesítse.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a szociális alapszolgáltatásként működő étkezés szolgáltatás fejlesztésével
kapcsolatosan a pályázatíró jelezte, hogy a korábbi testületi határozat kibővítése szükséges, így javasolja, hogy a testület
hozzon döntést ismételten a pályázat benyújtásáról. A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat.
Csuka Lászlóné alpolgármester: Javasolja a határozat elfogadását, mert nagyon kellene a 11 éves peugeot helyett egy új
gépjármű.

A felvetéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
47/2015.(IV.29)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szükségesnek tartja a 2009. január 1-je óta engedéllyel rendelkező és azóta
folyamatosan működő étkezés szociális alapszolgáltatás fejlesztését, mivel a szolgáltatás fenntartására hátrányos helyzetű településként nagy
lakossági igény van és az erre a célra használt gépjármű 11 éves.
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy pályázatot kíván benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
2015-től igénybe vezető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (VI. 17.) MvM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pont ba) alpont
körébe tartozó étkezés szociális szolgáltatáshoz kapcsolódó kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére irányuló új gépjárműbeszerzés
támogatása céljából.
A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önrészt 2015. évi költségvetése terhére vállalja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészíttetésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015.06.31.
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
47/2015.(IV.29)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szükségesnek tartja a 2009. január 1-je óta engedéllyel
rendelkező és azóta folyamatosan működő étkezés szociális alapszolgáltatás fejlesztését, mivel a szolgáltatás
fenntartására hátrányos helyzetű településként nagy lakossági igény van és az erre a célra használt gépjármű
11 éves.
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy pályázatot kíván benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
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Hivatalhoz az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság

számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vezető támogatások részletes feltételeiről
szóló 21/2015. (VI. 17.) MvM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pont ba) alpont körébe tartozó étkezés szociális
szolgáltatáshoz kapcsolódó kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére irányuló új gépjárműbeszerzés
támogatása céljából.
A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önrészt 2015. évi költségvetése terhére vállalja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészíttetésére és a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015.06.31.

A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a közterület nevének megváltoztatására irányuló
előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Ha foglalkozik a
testület ilyen témával, akkor, a Szabadság és a Békesort átnevezni Kapocs Nándor, és Dömötör Ilona utcára.
Scheidl Róbert képviselő: Olvasta, hogy az Akadémiának nincs problémája Ságvári Endrével, nem tiltja a
névhasználatot. Sokkal bántóbb pl. a Munkástelep. Várja ki az önkormányzat, amíg ezt valaki kifogásolja.
Nagy Ferenc képviselő: Sok embernek sokféle gondolata van, nehéz konszenzust találni a kérdésben. Nem javasolja
megváltoztatni.
A testület egyhangúlag úgy határoz, hogy nem kíván a kérdésben döntést hozni.
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó előterjesztésre 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 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
48/2015.(IV.29.)önkormányzati határozat
Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása (III. módosítás)
1. Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását az egységes szerkezetbe foglalt III. módosítással
2015. április 24-i hatállyal jóváhagyja.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a III. módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodást aláírja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Társulás elnökét értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: tagönkormányzatok mindegyikének jóváhagyó döntését követően: azonnal
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Nagy Ferencné 6 hónapot meghaladó állandó jellegű közterülethasználatra vonatkozó kérelmet nyújtott be, mely szerint a Kinizsi u. 1/B. szám elé a szeremlei hagyományokat erősítve
egy ladikot szeretne kihelyezni. A közterületek rendjéről és használatáról szóló 8/2012.(IX.19.)önkormányzati rendelet
10.§ (1)bekezdése szerint a kérelem elbírálása ebben az esetben testületi hatáskör. A polgármester kéri a testületi
tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Nagy Ferenc képviselő bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy nem kíván résztvenni a döntéshozatalban.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezet bocsátja szavazásra:
49/2015.(IV.29.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 8/2012.(IX.19.)önkormányzati
rendelet 10.§ (1)bekezdése szerint Nagy Ferencné szeremlei lakos kérelmének helytad és a nevezett részére visszavonásig engedélyezi, hogy a
Kinizsi u. 1/B. szám elé egy szeremlei ladikot helyezzen ki. A testület a nevezettet a közterület-használati díj megfizetése alól mentesíti,
mivel a „szeremlei ladik és ladikkészítés” helyi hungaricumnak minősül.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a kérelmezőt értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 0 szavazat ellenében az alábbi határozatot hozza:
49/2015.(IV.29.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek rendjéről és használatáról szóló
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8/2012.(IX.19.)önkormányzati rendelet 10.§ (1)bekezdése szerint Nagy Ferencné szeremlei lakos kérelmének
helytad és a nevezett részére visszavonásig engedélyezi, hogy a Kinizsi u. 1/B. szám elé egy szeremlei ladikot
helyezzen ki. A testület a nevezettet a közterület-használati díj megfizetése alól mentesíti, mivel a „szeremlei
ladik és ladikkészítés” helyi hungaricumnak minősül.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a kérelmezőt értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy megjelent a pályázati kiírás a nyári gyermekétkezés támogatására. Az
önkormányzat 2015. június 16. és augusztus 28. közötti időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek részére ingyenesen vagy kedvezményesen nyújthat napi egyszeri meleg étkezést, tehát ebédet. Az
igényelhető támogatás egy gyermekre 440 ft/nap. Szeremle hátrányos helyzetű településnek minősül így a gyerekek
55%-áig saját forrás nélkül igényelhet támogatást. A pályázat benyújtásához szükséges a pályázat benyújtásáról szóló
testületi határozat. A polgármester javasolja a pályázat benyújtását és kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat.
Turi Istvánné képviselő: Javasolja a pályázat benyújtását, mert évről évre egyre többen szeretnék igénybe venni.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
50/2015.(IV.29.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határoz, hogy pályázatot kíván benyújtani a Gyermekszegénység elleni program
keretében nyári étkeztetés biztosítása támogatására.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a program megvalósításához szükséges önrészt 2015. évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: pályázat benyújtás - 2015.05.07., megvalósítás – 2015.08.28.
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
50/2015.(IV.29.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határoz, hogy pályázatot kíván benyújtani a
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása támogatására.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a program megvalósításához szükséges önrészt 2015. évi költségvetése
terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: pályázat benyújtás - 2015.05.07., megvalósítás – 2015.08.28.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csuka Lászlóné képviselő: Zrínyi utca végén nincs közvilágítás, lakossági kérdés volt, hogy nem lehetne-e bővíteni a
közvilágítást.
Varga György polgármester: A testületi ülést követően meg fogja nézni a helyszínen, hogy indokolt-e.
Nagy Ferenc képviselő: Együttműködési megállapodás van a DÉMÁSZ és az önkormányzat között, így van egy kéret,
amit felhasználhat az önkormányzat a bővítésre.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs.
9. napirendi pont – Szociális ügyek – zárt ülés (lásd zárt ülés jkv.)
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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