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

Jegyzőkönyv
Készült: 2015. szeptember 9-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. Döntés EU Önerő Alap pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester
3. Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszerben végzett
2014. évi munkájáról
Előadó: polgármester
4. Ellátási szerződés megkötése a Magyarországi Református Egyházzal a házi segítségnyújtás kötelező
önkormányzati szociális ellátás feladatra
Előadó: polgármester
5. Beszámoló a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi működéséről
Előadó: polgármester
6. Döntés gépjármű beszerzési hitel felvételéről
Előadó: polgármester
7. Egyéb ügyek
8. Szociális ügyek – zárt ülés
1. napirendi pont
A két ülés között történt eseményekről tájékoztatást adva a polgármester elmondja, hogy a mintaprogramok változó
sikerrel folynak, a mezőgazdasági eredményét már a konyha láthatja, a paprika termesztés sikeresnek mondható, az árok
program a Kinizsi utcában már eljutott a végéig, egyébként kicsit lassan folyik. Nincs megfelelő szakmunkás, ami
visszaveti ezeket a feladatokat. A könyvtár pályázat október 3-án kerül átadásra, a megyei könyvtár kérésére egy légtér
került kialakításra, a jövő héten a festés és a parkettázás lezárul, utána az asztalos munka elvégzésére átadható a terület,
így időben elkészülhet az október eleji megnyitóra. A játszótéren a napelemes kandeláber elkészült, így a híd
elkészültével az átadás ott is megtartható. A polgármester javasolja, hogy dátum kitűzését követően egyeztessen a SZÉK
Egyesület a műsorról. A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat is és a polgárőr egyesület is
nyert egy-egy Skoda Yetit EMVA pályázaton. A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat.
Nagy Ferenc képviselő: Tetszett az augusztus 20-i műsor, ezt a jövőben is folytatni kellene.
Kisné Kovács Zsuzsanna képviselő: Mi lesz a régi autóval?
Varga György polgármester: Megtartjuk anyagbeszerző autónak, mert eléggé el van használódva és erre a célra nem
szeretné befogni az új autót.
A napirendhez egyéb hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
72/2015.(IX.9.)önkormányzati határozat-tervezet
A Képviselő-testület a polgármester 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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72/2015.(IX.9.)önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a polgármester két ülés között történt eseményekről szóló beszámolóját jóváhagyja.
2. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az EU Önerő Alap támogatás benyújtására
vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A
polgármester elmondja, hogy az önerő felét jogosult megpályázni az önkormányzat, mivel szerepel a jelentős
munkanélküliséggel sújtott települések listáján és adósságkonszolidációban részesült..
Nagy Ferenc képviselő: A nyáron kapott testületi anyag nem erről szólt?
Varga György polgármester: Ugyanerről a beruházásról szólt, de azt a pályázatot nem lehetett beadni, mert nem volt 60
napon túli kifizetetlen számla.
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:
73/2015.(IX.9.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 5.860.200,- ft támogatási igénnyel
pályázatot nyújt be a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3.mell.II.3. pontja
szerint az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének
támogatására.
A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy az önkormányzat a fenti szerinti pályázati támogatást
a KEOP -4.10.0/N/14-2014-0059 projekt keretében megvalósított „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása
Szeremlén” projekt saját forrásának kiegészítésére kívánja felhasználni.
A testület felkéri a polgármestert a pályázat elkészítésére, felhatalmazza annak benyújtására és a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015.10.01.
3. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2014.
évi tevékenységéről szóló beszámolójára vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat,
tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy a beszámolót elfogadásra javasolja.
Kisné Kovács Zsuzsanna képviselő: Mint a könyvtári feladat-ellátásban érintett el kívánja mondani, hogy a megyei
könyvtár dolgozói nagyon jól csinálják amit csinálnak, mindennel ellátják az ellátó helyeket. Úgy gondolja, hogy
nagyon jó elgondolásuk van arról, hogy hogyan kellene ennek működnie, de ahogy ők ezt elképzelik, hogy
programok legyen stb., ahhoz egész ember kellene.
Varga György polgármester: A könyvtár működése újra gondolható az új feltételekkel.
Scheidl Róbert képviselő: Növekedett-e a használat ténylegesen?
Kisné Kovács Zsuzsanna képviselő: Igen, de a megyei önkormányzat máshogy tartja nyilván a könyvtár használatot. Az
azonban, hogy működik az internetszolgáltatás, hogy vannak újságok már magában növeli a használatot.
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:
74/2015.(IX.9.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár
könyvtárellátási szolgáltatási rendszerben Szeremle településen 2014-ben végzett munkájáról készített
beszámolót megismerte az abban foglaltakkal egyetért.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a megyei könyvtár igazgatóját értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015.09.15.
4. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a házi segítségnyújtás feladat tekintetében a Magyar Református Egyházzal kötendő
megállapodásra vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy a kistérségen belül korábban a kistérség szerződött az egyházzal a
feladatra, amikor megszűnt a kistérség a feladat településenkénti lebontása nem következett be: A Kormányhivatal
észrevételezte, hogy nem látja el a feladatot az önkormányzat, erre reagáltunk, hogy ellátjuk, a feladatellátás működő
valóság Szeremlén, de a szerződést valóban pótolni kell.
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A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
75/2015.(IX.9.)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a házi segítségnyújtás kötelező
szociális alapszolgáltatás Szeremle községben 2013. július 1-jétől a Cédrus Református Egyesített Szociális
Intézmény által folyamatosan biztosított.
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a házi segítségnyújtás szociális
alapszolgáltatás feladatra ellátási szerződést köt a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény
fenntartójával a Magyarországi Református Egyházzal.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Cédrus Református Egyesített Szociális
Intézmény vezetőjét értesítse és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalát értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
5. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a Bajai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló
előterjesztésre és határozat-tervezetre, így kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Gál Vilmosné jegyző: Jogszabályi változás miatt a következő ülésen dönteni kell majd a feladatellátás további módjáról,
mert amennyiben nem társulásban látja majd el az önkormányzat a feladatot, akkor mint közös önkormányzati
hivatali székhely Szeremlének kell biztosítani a feladatellátást mindkét településre vonatkozóan.
Varga György polgármester: A térségi megbeszéléseken elhangzottak szerint az a szándék, hogy a továbbiakban is
társulásos formában lássák el a feladatot.
Scheidl Róbert képviselő: A beszámolóban a szeremlei családok lakhatási problémáiról írtak megdöbbentőek. Nincs az
önkormányzatnak valamilyen lehetősége ezen javítani? Rossz fűtetlen házakról - amiket nem tudnak fenntartani és konzerválódó helyzetről írnak a beszámolóban.
Nagy Ferenc képviselő: Adomány napokat kellene szervezni, ruha, használati cikk, bútor. Ezeket be lehetne szállítani
egy központi helyre és utána el lehetne vinni ellenszolgáltatás nélkül. Ennek az a veszélye, hogy utána ottmarad és
annak elhelyezéséről az önkormányzatnak kell gondoskodnia.
Scheidl Róbert képviselő: Ha lomtalanítás előttre szervezzük, akkor ami marad, a lomtalanításnál elvitethető.
Varga György polgármester: Jónak tartja az ötletet. Ennek a beszámolónak meg van a maga tükre a település felé. A
szegregált lakókörnyezet megszüntetése – nagytöltés-kistöltés közötti terület – lehetne egy előrelépés, de ez
önerőből nem valósítható meg. Sajnos van, akit nem lehet kimozdítani a saját élethelyzetéből, mert nem hajlandó
azokat az utakat járni és a minimális erőfeszítést sem teszi meg.
A testület az adománygyűjtő nap szervezésével egyhangúlag egyetért, a kérdésben külön határozatot nem kíván hozni.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
76/2015.(IX.9.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat 2014. évi működéséről szóló beszámolót jóváhagyja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a szolgálat vezetőjét értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015.09.15.
6. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a szociális célra, EMVA támogatással beszerzendő
gépjárművel kapcsolatos hitel-felvételre vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék
meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy a polgárőrség a bruttó összeget nyerte meg, az
önkormányzatnak az ÁFA-t meg kell fizetnie. Tájékoztatja a testületet, hogy alakulhat úgy a helyzet, hogy nem lesz
szükség a hitelre, azonban úgy gondolja, hogy a biztonságos működés miatt szükséges a döntéshozatal. A polgármester
kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Nagy Ferenc képviselő: Mikor lesz aktuális a kifizetés?
Varga György polgármester: Az októberi szállításkor kell kifizetni az ÁFA részt, a bank az elnyert összeget 3 hónapra
kamat- és költségmentesen megelőlegezi, így a gépjármű ki lesz fizetve az átvételkor és az utólagos finanszírozású
támogatás leigényelhetővé válik.
Kis Imre polgárőrségi elnök: A pályázat szerint tárolási helyet meg kell határozni. Kérdése, hogy lehetne-e a
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tűzoltószertár a polgárőrség erre használható helyisége?
Varga György polgármester: Szerinte megoldható a szertárban a tárolás.
Megérkezik Csuka Lászlóné képviselő, így a testület létszáma 6 főre változik.
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:
77/2015.(IX.9.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az EMVA támogatás segítségével
a szociális étkezés feladathoz beszerzendő Skoda Yeti gépjármű beszerzéséhez 60 hónap futamidővel, változó
kamatozású (induló kamat 7,88%), 1.844.260 ft összegű hitelt vesz fel a Porsche Bank Zrt.-től.
A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a WBS rendszámfelismerő és térfigyelő rendszer bővítéséről szóló előterjesztésre és
határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A Határ utca felé volt szükség
bővítésre, mert adminisztrációs eltérés volt a BM pályázatnál, így keresték az ottani kamerahelyet. A másik bővítési pont
a kisparknál lévő rendszám felismerő, mert ha működik, akkor nem lát el védelmi feladatokat illetve a Köztársaság
utcára és a töltésre felmenőket nem veszi. A konstrukció 60 havi lízingszerződés, hogy ne kerüljön annyiba egyszerre a
kifizetése, ez alatt az időszak alatt a karbantartási feladatokat is ellátják.
Kisné Kovács Zsuzsanna képviselő: Szokta ezt valaki nézni?
Varga György polgármester: Folyamatosan nem nézi senki, visszanézhető ha valamilyen esemény történt és volt már,
hogy visszanéztük. Az lenne a jó, ha lenne olyan ember, aki ezzel foglalkozna, akkor volna igazán hatékony.
Csuka Lászlóné képviselő: Ők fogják javítani az egészet?
Varga György polgármester: A pályázat miatt kellett a működtetésre is kötni szerződést, de az anyagköltség minket
terhel.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
78/2015.(IX.9.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a WBS rendszámfelismerő és térfigyelő rendszer
bővítésével egyetért és úgy határoz, hogy annak megvalósítására 60 hónapig havi 24.765,- ft-t fizet a WBS
Rendszerház Kft.-nek.
A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a kátyúzásról szóló előterjesztésre és határozattervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A költségvetésben van elkülönített összeg a
kátyúzásra, de a szerződéskötés miatt, mivel annak összege meghaladja a polgármesteri döntés hatáskörét, szükséges a
testületi határozat. A polgármester elmondja, hogy tervei szerint ebben a javítási munkában a Dózsa utca és az Ady utca
közötti szakasz stabilizálása kezdődik el.
Nagy Ferenc képviselő: Az az utolsó legyen amit megcsinál az önkormányzat, mert szerinte vannak ennél sokkal
fontosabb feladatok. A mostani törmelékes feltöltés elég, vagy egy zúzott kő, mart aszfalt, de normális minőségű
aszfaltozás fölösleges. Most is lényegesen jobb az a szakasz mint volt.
Csuka Lászlóné képviselő: Egyetért, mert rengeteg rossz út van, ahol többen laknak. Rosszak az utak, de olyan fák
nőttek a Dózsa utcában, hogy már nem lehet elmenni. Felméri, hogy hol nem lehet közlekedni. A Köztársaság
utcában is van ilyen szakasz, a Jószef Attila utcát sem lehet megközelíteni.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
79/2015.(IX.9.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szeremlei kátyúzási feladatok
elvégzésével 317 fm, 1395m2 területen, 1.750 ft/m2 áron, összesen nettó 2.441.000,- ft összegben megbízza a
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Sugó-Fix Kft.-t.
A testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a tüzelőanyag pályázatra vonatkozó előterjesztésre és
határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy az
előterjesztésből látható, hogy háromféle tüzelőre, háromféle mennyiségben, három támogatási összeggel lehet pályázni.
A barnaszén az önkormányzat szempontjából a legpraktikusabb volt, felhasználói oldalról azonban nem szerették, mert
nem minden tüzelőberendezés felelt meg erre. A fa esetében a szállítás jelentős költséggel jár. Amennyiben az
összegben a szállítás is benne lenne, akkor véleménye szerint megérné a fa. Még így is lenne vele munka, mert a vágás és
aprítás még önkormányzati feladat lenne.
Csuka Lászlóné képviselő: Hol lenne tárolva?
Varga György polgármester: A Gardil háznál ki lehetne alakítani területet.
Nagy Ferenc képviselő: Nem lehet keverve, hogy szén is és fa is?
Varga György képviselő: Nem, mert típusra és mennyiségre lehet pályázni.
Nagy Ferenc képviselő: Ebben az esetben a fát támogatja, mert az a lakosoknak jobban használható
Csuka Lászlóné képviselő: Csak akkor legyen fa, ha a fában a szállítás is benne van. Nagyon sok munka van még vele
ezután is mire kiszállítható. Ha így nem oldható meg, akkor ő szenet támogatja, mert aki rá van szorulva annak meg
fog felelni az is.
Turi Istvánné képviselő: Azt mondták neki, hogy jó meleget adott a szén, így ő a szenet támogatja.
Varga György képviselő: Mivel a fa jobban hasznosítható a lakosok többségének és télen a közcélú munkások tudják
majd vágni és hasogatni, inkább a fát javasolja.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztéstől eltérően az alábbi határozattervezetet bocsátja szavazásra:
80/2015.(IX.9.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 130 m3 keménylombos tűzifa támogatási igénnyel pályázatot
nyújt be a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1.mell.IXfejezet 13. pont szerint a helyi önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítésének támogatására.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy Szeremle jelentős munkanélküliséggel sújtott településként szerepel a kedvezményezett települések
besorolásáról szóló 105/2015.(IV.23.)Korm.rendeletben, így a pályázatot önrész biztosítása nélkül nyújtja be.
A testület felkéri a polgármestert a pályázat elkészítésére, felhatalmazza annak benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015.09.30.
A testület 4 igen szavazattal 2 ellenében az alábbi határozatot hozza:
80/2015.(IX.9.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 130 m3 keménylombos tűzifa
támogatási igénnyel pályázatot nyújt be a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény
1.mell.IXfejezet 13. pont szerint a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítésének támogatására.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy Szeremle jelentős munkanélküliséggel sújtott településként szerepel a
kedvezményezett települések besorolásáról szóló 105/2015.(IV.23.)Korm.rendeletben, így a pályázatot önrész
biztosítása nélkül nyújtja be.
A testület felkéri a polgármestert a pályázat elkészítésére, felhatalmazza annak benyújtására és a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015.09.30.
A polgármester hivatkozva a 2016. évi Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra 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:
81/2015.(IX.9.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal
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kapcsolatosan az alábbi döntést hozza:
1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához.
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok
kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott
döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa
rendszerben rögzíti.
4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a
pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek
nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015.október 1.
A polgármester hivatkozva az ülés elején a képviselőknek átadott, a Fő utca 53. szám alatti ingatlan vásárlására
vonatkozó írásos előterjesztésre, annak tanulmányozására szüntetet rendel el.
Szünet után.
A polgármester hivatkozva az előterjesztésben foglaltakra kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat.
Scheidl Róbert képviselő: Minden házvásárlást támogat. Támogatna egy olyan programot is, hogy akik rossz helyen
laknak a településen, azok átköltözhessenek ilyen, az önkormányzat által lakhatóvá tett ingatlanba bérlőként.
Varga György polgármester: Azért tartja fontosnak ennek az ingatlannak a megvételét, mert stratégiai szempontból
fontos helyen van.
Csuka Lászlóné képviselő: Jövőre is kifizethető lenne a fennmaradó rész?
Varga György polgármester: Igen, a vevő részéről meg van erre a hajlandóság.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
82/2015.(IX.9.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 4.500.000,- ft-ért
azaz négymillió-ötszázezer forintért meg kívánja vásárolni a Szeremle, Fő u. 52. szám alatti, 678 hrsz-ú,
„kivett lakóház, gazdasági épület” megnevezésű ingatlant Bíró László Attiláné (szn.: Kóré Ilona, an.: Lukács
Erzsébet) Szeremle, Fő u. 12. szám alatti lakostól.
A testület felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés elkészíttetésére oly módon, hogy a vételárból
800.000,- ft foglaló 2015. szeptember 30-ig, a fennmaradó összeg pedig két részletben 2016.12.31-ig kerüljön
kifizetésre valamint a testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: szerződés, foglaló kifizetése – 2015.09.30., egyéb – 2016.12.31.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Kisné Kovács Zsuzsanna képviselő: A Néptánccsoport pályázatával kapcsolatosan a visszaigénylés sikeres volt, a
számlán van már a visszaigényelt összeg. A tánccsoport nagyon élvezi a beszerzéseket, mindenkinek köszöni a
segítséget. A Sugovica holtág község általi hasznosításával kapcsolatosan lépni kellene, mert ebben az állapotában
nem használható, a természetvédőkkel valami egyezségre jutni a sulyommal kapcsolatosan.
Nagy Ferenc képviselő: A természetvédőkkel egyezkedett. Az engedélyt a környezetvédelmi hatóságtól kell kérni vízi
növények irtására. Vegyszeres gyérítést nem engednek, de a mechanikusra adnak engedélyt. 15ezer ft-os eljárási
díjat kell fizetni. A mechanikus gyérítésre van erre gép, drága óradíjjal dolgozik, de sokkal gyorsabban és
hatékonyabban. Ez az oldal a falué, a másik a bajaiaké. Költségtakarékossági okokból lehetne csak ezt a felét
tisztítani. A horgászegyesületnek egyedül erre nem lesz pénze, így szükséges lenne az önkormányzati támogatás
is.
Scheidl Róbert képviselő: A füvet is vágni kellene, mert nem lehet látni a partot pedig nagyon szép az a szakasz.
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Varga György polgármester: Nekünk kellene kibérelni és vágni a Vízügytől.
Scheidl Róbert képviselő: A Milleneumi parknál ki kellene vágni a tujákat, mert ebben az állapotban nem szép, eltakarja
a parkot. Sokkal szebb rálátás lenne a parkra.
Kisné Kovács Zsuzsanna képviselő: A március 15-i emlékművet is fel kellene újítani.
Varga György polgármester: Egyetért mindkét hozzászólással, meg fogja vizsgálni a lehetőséget. Felvette a Jakus
testvérpárral a kapcsolatot a sportpálya cseréjével kapcsolatosan, a jövő hétre ígértek választ. Megnyílt a
pályaépítési pályázat, így ebbe az irányba lépni kellene.
Csuka Lászlóné képviselő: Támogatja a sporttelep áttelepítését, mert sokat költünk a mostani pályára feleslegesen.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzik el.
8. 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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