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

Jegyzőkönyv
Készült: 2015. július 22-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI 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 napirendre való javaslattétel előtt megköszöni a jelenlévőknek, hogy ebben az időpontban, telefonos
összehívásra megjelentek, majd az alábbiak szerint tesz javaslatot a napirendre, melyet a testület egyhangúlag, az
alábbiak szerint hagy jóvá:
Napirend:
1. Sportpálya áthelyezése
Előadó: polgármester
2. A homokhátsági társulással kapcsolatos feladatok
Előadó: polgármester
1. napirendi pont
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy tárgyalást folytatott a Magyar Labdarúgó Szövetséggel és azt a
tájékoztatást kapta, hogy kellene küldeni nekik egy arra vonatkozó szándéknyilatkozatot, hogy a labdarúgópályát az
árvizes oldalról át kívánja telepíteni az önkormányzat a védett oldalra. A polgármester elmondja, hogy minden képviselő
előtt ismert ennek indoka, hiszen bármennyit költ az önkormányzat a sportpályára az egy magasabb vízállásnál
„elveszik”, mert újra és újra víz alá kerül a pálya. A polgármester elmondja, hogy az MLSZ nem kért erre vonatkozó
testületi határozatot, de úgy gondolja, hogy a szándéknyilatkozat komolyságát egy testületi döntés alátámaszthatja. A
polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A felvetéshez észrevétel, módosító javaslat nincs, a testület egyhangúlag egyetért a polgármester által az alábbiak szerint
előterjesztett határozati javaslattal:
69/2015.(VII.22.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a szeremlei 0164/2 hrsz-ú, sportpálya
megnevezésű ingatlant - annak a dunai árhullámtól függő, évente több alkalommal történő víz alá kerülése miatt – át kívánja telepíteni a
szeremlei nagy Duna töltésen kívüli védett területre.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Magyar Labdarúgó Szövetséget értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
69/2015.(VII.22.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a szeremlei
0164/2 hrsz-ú, „sportpálya” megnevezésű ingatlant - annak a dunai árhullámtól függő, évente több
alkalommal történő víz alá kerülése miatt – át kívánja telepíteni a szeremlei nagy Duna töltésen kívüli védett
területre.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Magyar Labdarúgó Szövetséget
értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
2. napirendi pont
A polgármester hivatkozva az elektronikusan megküldött, a homokhátsági társulási megállapodás módosítására
vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
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A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
70/2015.(VII.22.)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 3. számú módosításának
elfogadása” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza.
A Képviselő testület elfogadja az előterjesztés szerinti Társulási Tanács, Felügyelő Bizottság valamint a
Tanács helyettes tagjait, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás ez irányú módosítása miatt a
Társulási megállapodás 3. számú módosításának aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. július
A polgármester ezt követően, hivatkozva az elektronikusan megküldött, a homokhátsági beszámolóra vonatkozó
előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A javaslathoz észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
71/2015.(VII.22.)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről szóló beszámolót tudomásul vette.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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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