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

Jegyzőkönyv
Készült: 2016. február 10-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
6 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 2016. évi munkaterv megvitatása
Előadó: polgármester
3. Az önkormányzat gazdasági programja 2015-2020.
Előadó: polgármester
4. Támogatásban részesülő szervezetek beszámolói
Előadó: polgármester
5. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése
Előadó: polgármester
6. A polgármester szabadságtervének jóváhagyása
Előadó: polgármester
7. Egyéb ügyek – tájékoztató a kéményseprő-ipari közszolgáltatás változásáról
- homokhátsági Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés valamint a 2014.
június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés I. számú
módosításának 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 a 2016-os mintaprogramok
keretében az önkormányzat ráépülő program keretében folytatja a vízelvezető árkok építését, a mezőgazdasági
programot, a helyi hagyományok megőrzése keretében az utcanév táblák és egyéb helyi mintákat bemutató
ajándéktárgyak készítését, melyhez 5 asszony bevonásával a szeremlei szőttes készítést is újra beindítjuk annak
megmentése érdekében, valamint új program lesz az útőr program. Ez utóbbi lehetővé teszi az utak és árkok
karbantartását. A programok keretében összesen 37 közfoglalkoztatottnak fog munkát adni az önkormányzat és ehhez
jönnek még a rövidebb távú programok. A polgármester elmondja, hogy a hóesés időszaka uralható volt, nem szült
elégedetlenséget a faluban. Megtartásra került az asszonybál, a korábbi éveknél többen voltak jelen, és igazán jó
hangulatú bál volt. Hosszú távon azt szeretné, ha a SzékHáz átvenné a múzeum szerepét és a múzeum épületében lenne
a szőttes készítés, de ebben az évben még a Székház fog helyet adni a szövőgépeknek. A kormányzati szándék az, hogy
az embereket minél inkább átirányítsák a segélyezésből a munkába. A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a
focipályára vonatkozó testületi határozatot nem sikerült végrehajtani. Először a lőtér melletti területen szerette volna a
testület kialakítani az új futballpályát. A tárgyalások során kiderült, hogy nem lehet békés rendezés, mert Jakus Dezső
tulajdonos kijelentette, hogy mindent meg fog tenni, akár peres eljárással is azért, hogy az esetleges kisajátítás
elhúzódjon. Ekkor a testület második döntése értelmében egy másik irányban kezdte meg a tárgyalást, melynek célja a
Béke sor melletti terület elcserélése egy aranykorona értékben és területben valamivel nagyobb önkormányzati területre.
Az önkormányzatnak két olyan területe van, ami cserére alkalmas, ebből Pali kemence közel 2ha. A Béke sor melletti
terület 4 helyrajzi számból áll és 3 tulajdonosa van. Ebből Wiszmeg Zsolt, Végh Tamás előzetesen beleegyeztek a
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cserébe. A területben két ingatlannal rendelkező Holka Lászlóval több tárgyalás került lefolytatásra. Először a Pali
kemence melletti csereterület helyett a Széchenyi utca végén lévő belterületi, általa bérelt ingatlanokat kérte. A
következő körben az általa bérlet területeket és a Pali kemence melletti maradék terület tartós bérletét kérte, majd
amikor erre is ígértet kapott, akkor a teljes Pali kemence melletti területet, aminek a területe kb. 19.500m2, míg az ő
Béke sor melletti ingatlanainak területe csak kb. 9.000m2. Tehát javaslata szerint ő a teljes területre igényt tartana és a
többi tulajdonost másik területből elégítsük ki. Ez természetesen nem elfogadható, így a focipálya csak álom marad. A
polgármester elmondja, hogy nagyon sajnálja, hogy szeremlei emberek kapcsán ütközünk falakba, olyan emberektől
akiktől más hozzáállást várnánk, különösen a múlt ismeretében. A polgármester elmondja, hogy nem adja még fel, keres
más lehetséges megoldást, ebben közös gondolkodást kér, de be kell látni, hogy a fenti okok miatt egyenlőre nincs rövid
távú megoldás.
A napirendhez egyéb hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
1/2016.(II.10.)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, 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
1/2016.(II.10.)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. A polgármester elmondja, hogy az élet többször felülírja a tervezetet.
Kisné Kovács Zsuzsanna képviselő: Úgy gondolja, hogy március 4. péntek, az nem jó falugyűlésre.
Varga György polgármester: Egyetért, javasolja március 9-ét.
A testület a polgármester javaslatát egyhangúlag jóváhagyja.
A polgármester javasolja, hogy gondolkodjon a testület a Szeremléért kitüntető cím adományozásáról, mert ezt a
március 15-i ünnepség keretében szokták kiosztani.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester a fentiek szerint módosított előterjesztés szerinti
határozat-tervezetet bocsátja szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi NORMATÍV határozatot
hozza:
2/2016.(II.10.)önkormányzati határozat (NORMATÍV)
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évi munkatervét az alábbiak szerint
jóváhagyja:
I. Az egyes testületi ülések ideje és javasolt napirendje
1. február 10.
1. Téma: az önkormányzat 2016. évi munkaterve
Előadó: polgármester
2. Téma: Az önkormányzat gazdasági programja 2015-2020.
Előadó: jegyző
3. Téma: az önkormányzat és intézményeinek 2016. évi költségvetése
Előadó: polgármester
2. március 9. FALUGYŰLÉS
3. március 23.
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
1. Téma: a szociális tüzelőanyag rendelet utólagos hatásvizsgálata
Előadó: polgármester
4. április 27.
1. Téma: negyedéves beszámoló az átadott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: polgármester
2. Téma: az önkormányzat 2015.évi költségvetésének zárása – rendelet

(Áht. 91.§-a szerint a ktgvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig kell beterjeszteni)
Előadó: polgármester
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3. Téma: beszámoló az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról
Előadó: polgármester
4. Téma: Beszámoló 2015. évi ellenőrzési tevékenységről
Előadó: polgármester
5. május 26.
1. Téma: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2015.évi munkájáról
Előadó: jegyző
2. Téma: a Pünkösdi ladikázás és borsoskalács fesztivál előkészítése
Előadó: polgármester
6. július 27.
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 28.
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 26.

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 23.
1. Beszámoló az önkormányzat háromnegyed éves költségvetéséről
Előadó: polgármester
2. Téma: a költségvetési rendelet negyedévenkénti módosítása
Előadó: polgármester
3. Téma: 2017.évi belső ellenőrzési terv

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

Előadó: polgármester
4. Téma: az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megvitatása
Előadó: polgármester
10. december 14.
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
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SZMSZ-ben felsorolt szervek, személyek
napirend előadója
Felelős: polgármester, kihirdetés - jegyző
Határidő: 2016.12.31., kihirdetés – 2016.02.15.
3. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat gazdasági programjáról szóló
előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester
elmondja, hogy a témát már megvitatta a testület, ugyanakkor elmaradt a határozathozatal. A programban azok a tervek,
elképzelések vannak rögzítve, amelyekről már egyeztetett a testület és a ciklus alatt megvalósíthatók. A polgármester - a
jelenlévőkre tekintettel - szóban is ismerteti a gazdasági programot.
Megérkezik Nagy Ferenc képviselő, így a testület létszáma 7 főre változik.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
3/2016.(II.10.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által kidolgozott 2015-2020. évekre
szóló gazdasági programot megismerte, az abban foglaltakkal egyet ért (lsd.jkv.melléklete)
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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.
A polgármester a jelenlévő Tóth Zoltánnak, a szeremlei horgászegyesület volt elnökének megköszöni eddigi
tevékenységét.
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Melnik Jánost, a helyi sportegyesület elnökét a Bács-Kiskun Megyei
Labdarúgásért díjjal tüntették ki, amihez a polgármester személyesen gratulál a jelenlévő sportköri vezetőnek.
A polgármester gratulál a néptánc egyesületnek a tavalyi sikeres pályázathoz és elszámoláshoz, mert a 3millió forint nagy
előrelépést jelent.
Kisné Kovács Zsuzsanna képviselő: Hangosító berendezés 1,5millió ft értékben, balett tükör és egy nagy tároló
szekrény 300-300ezer ft értékben, balett szőnyeg 302ezer ft, cipők 182ezer ft, népviselet fiúknak 300ezer ft,
pántlikák. A pályázat majdnem 100%-os volt, a szekszárdi leader csoportnak és az önkormányzati segítségnek és
Bárdos Gabinak, aki a pénzügyi elszámolásban segített.
A polgármester elmondja, hogy a polgárőr egyesületet is szeretné kiemelni, mert ők is sikeresek voltak a pályázatban.
Kiss Imre polgárőrség vezetője : 6,3millió ft volt az autó, köszöni az önkormányzati segítséget.
Csuka Lászlóné képviselő: A polgárőrség nem tudja fogadni az 1%-t, mert most jött a támogatóknak egy levél erről.
Kiss Imre polgárőrség vezetője: Ennek az okát nem tudja, nem változott az adószám.
A polgármester felhívja az egyesületi vezetők figyelmét, hogy a Felső-Bácskai Vidékfejlesztési Egyesületnél szó került
arról, hogy a szabályzatokat újra kell írni március 15-ig.
Csuka Lászlóné képviselő: Milyen sportfelszerelés kerül 1millió forintba?
Melnik János elnök: Minden korosztálynak teljes felszerelés a pólótól a széldzsekiig.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
4/2016.(II.10.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi helyi önszerveződő közösségek 2015. évi szakmai és pénzügyi
beszámolóját megismerte, az abban foglaltakkal egyetért:
Dunagyöngye Sportkör
Szeremlei Néptáncegyüttes
Szeremlei Polgárőr Egyesület
Szeremlei Horgászegyesület
Szeremlei Mozgáskorlátozott Egyesület
Szeremlei Sugovica Népdalkör
Az önszerveződő közösségek 2016. évi pénzügyi támogatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletében dönt.
Felelős: polgármester
Határidő: költségvetés – azonnal, egyéb - folyamatos
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A testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi normatív határozatot hozza:
4/2016.(II.10.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi helyi önszerveződő közösségek 2015. évi
szakmai és pénzügyi beszámolóját megismerte, az abban foglaltakkal egyetért:
Dunagyöngye Sportkör
Szeremlei Néptáncegyüttes
Szeremlei Polgárőr Egyesület
Szeremlei Horgászegyesület
Szeremlei Mozgáskorlátozott Egyesület
Szeremlei Sugovica Népdalkör
Az önszerveződő közösségek 2016. évi pénzügyi támogatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletében
dönt.
Felelős: polgármester
Határidő: költségvetés – azonnal, egyéb - folyamatos
5. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat 2016. évi költségvetésére
vonatkozó előterjesztésre és rendelet-tervezetre elmondja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan először a stabilitási
határozatról kell dönteni, így először ezt bocsátja vitára. A polgármester elmondja, hogy a stabilitási határozat azt
mutatja meg három évre vonatkozóan, hogy a várható saját bevételek alapján mi az az összeg, ami alatt nincs szükség
kormányzati hozzájárulásra. A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti, a stabilitásra vonatkozó határozat-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
5/2016.(II.10.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
29/A.§-ában foglaltaknak eleget téve a Stabilitási törvény 45.§(1)bekezdésének a) pontja szerinti saját
bevételeinek és a Stabilitási törvény 3.§(1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:
Adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa

A) Saját bevétel:

2016.év 2017.év 2018.év 2019. év
23.170 23.575 23.610 23.865

helyi adók
20.860
21.250
21.850
21.425
kamat
170
175
180
185
egyéb sajátos bev. bérleti díjak
2.140
2.150
2.080
2.255
B) Rövid lej. kötelezettség
rövid.lej.hitel visszafiz.
C) Hitel felvételi korlát:( A-B)*50%
11.585
11.788
11.805
11.933
D) Nincs szükség kormányzati
hozzájárulásra C*20%
2.317
2.358
2.361
2.387
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az éves költségvetés készítése során az adósságot
keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határát, mint hitelfelvételi korlátot vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A polgármester ezt követően a Hivatal költségvetését bocsátja vitára. A Hivatal költségvetésébe 3 változat került
kidolgozásra attól függően, hogy milyen mértékű béremelést nyújt a testület. Tájékoztatja a testületet, hogy komoly
bérfeszültség van a közalkalmazottak és a köztisztviselők bérében, mivel a minimálbér emelkedik, de a bártáblán nincs
változás és ha eddig nem törődött volna a testület, akkor még nagyobb lenne a feszültség. Úgy gondolja, hogy hosszú
távon a fejlesztés oldaláról a humán erőforrás megbecsülése irányába szeretne elmozdulni, mert meg kell erősíteni
azokat, akik értünk dolgoznak.
Nagy Ferenc képviselő: Konkretizáljuk az emelés mértékét, a K11-es sorról van szó?
Gál Vilmosné jegyző: Igen, de a bértömeg emelkedésében az adóügyi területen plusz 1 fő bére is benne van. Itt
keletkezik a bérfeszültség, mert az újonnan belépő munkavállaló bére a minimálbér alapján bruttó 130ezer ft, a
következő idősebb munkavállalóé 140ezer ft.
A polgármester a Hivatal költségvetésének III. változatát bocsátja szavazásra, a testület a javaslattal egyhangúlag
egyetért.
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A polgármester elmondja, hogy az óvodánál kevésbé van mozgástér, mert a nehéz munkakörülmények között végzett
pótlék kötelező. Ez az 1. változatba be van építve, a 2. változatba nem.
A polgármester az Óvoda költségvetésének I. változatát bocsátja szavazásra, a testület a javaslattal egyhangúlag egyetért.
A polgármester elmondja, hogy az intézmények költségvetései beépülnek Szeremle költségvetésébe. A jelenlévő miatt a
polgármester szóban is ismerteti a költségvetés fő számait és a tervezett fejlesztéseket: a temető út felújítása, a Fő utcai
ingatlan vásárlása, az egészségház tervrajza. 25 milliós TOP fejlesztést a költségvetés nem tartalmazza, mert még nem
tudjuk a pontos részleteit, de mivel 100%-os támogatottságúnak mondják, így nem fogja felforgatni a költségvetést. A
tervezett Egészségház felújítás tartalmazza az akadálymentesítést, a külső szigetelést, fölső szint leválasztása az alsó
szintről, fűtés korszerűsítést, napelemes rendszert, eszközfejlesztést. Maga a pályázat 100%-os támogatottságú, a megyei
önkormányzat megbízott pályázatírói készítik, a munka már elkezdődött, talán az elsők között be is fogjuk tudni adni a
pályázatot. A polgármester elmondja, hogy a képviselők által egyesületi támogatásként felajánlott összeg, a képviselők
kérésének megfelelően 100ezer ft-ra emelve került a tervezetbe. A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat
Scheidl Róbert képviselő: A 25 milliós tartalék eltűnt?
Gál Vilmosné jegyző: Igen, az önkormányzat összesített költségvetése előterjesztés 2-3. oldalán látható. A tavalyi évben
megérkezett a temető út felújítására elnyert összeg, így ez is szerepel a pénzmaradványban ami a működési és a
fejlesztési hiány fedezésére a terv szerint fel lesz használva, és még felhalmozási hitel felvétele is szükséges a
tervezettek végrehajtásával.
Varga György polgármester: Úgy gondolja, hogy a költségvetés jobban is alakulhat, mivel a KEOP önerő támogatásra
még reálisan számíthatunk, nem ismerjük pontosan, hogy a három intézményre felszerelt napelemes rendszer
mekkora megtakarítást hoz, és a sportpályával kapcsolatosan betervezésre került egy 2milliós belterületbe vonási
költség is.
Csuka Lászlóné képviselő: A temetőre 1millióval több bevétel van, mi lesz a sorsa?
Gál Vilmosné jegyző: A feladatfinanszírozás úgy működik, hogy figyelembe veszi a két évvel ezelőtti tényleges
kiadásokat, így ennek köszönhető, hogy ebben az évben 1millióval nőtt a normatíva a temetőre.
Csuka Lászlóné képviselő: Úgy gondolja, hogy legyen mód urnás temetésre, nem feltétlenül urnafal gondol, de vannak
olyan emberek akik ezt igényelnék.
Varga György polgármester: A temetőnek ez a része egyházi kezelésben van, kéri az ez irányú jelzést az egyházi
szervezetek felé. Urnafalas megoldásban is lehetne gondolkodni.
Csuka Lászlóné képviselő: Vannak olyanok, akik nem szeretnének református vagy katolikus helyen lenni.
Varga György polgármester: Hely hiányában legfeljebb csak urnafalat tudna biztosítani az önkormányzat, mert nincs
területe. Gondolkodunk a lehetőségekről.
Csuka Lászlóné: A körzeti megbízott üzemanyag támogatása betervezésre került-e
Varga György polgármester: Jelen pillanatban nem jogosult rá, mert megszüntették a gépjármű használatot. Jutalmazni
lehet, de támogatást nem lehet adni.
Nagy Ferenc képviselő: Az Egészségház felújítása az idén megvalósul-e, az önerő hogy alakul?
Varga György polgármester: Igyekszünk hamar beadni a pályázatot, a kivitelezés várhatóan októberben indulhat, A
pályázat 100%-os támogatottságú, talán az előfinanszírozásra kell pénzt időlegesen átcsoportosítani. Időjárás
függő, hogy mikor tud megvalósulni.
Scheidl Róbert képviselő: A temető út felújításának van realitása?
Varga György polgármester: Igen, a támogatás már az önkormányzat számláján van.
Kissné Kovács Zsuzsanna képviselő: Az egyesületek a tavalyi támogatást megkapják?
Varga György polgármester: Igen és a testületi kerettel több is lehet az egyes szervezetek támogatása.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:

1/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
(a Rendelet teljes szövegét lásd jegyzőkönyv melléklete)

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.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
6/2016.(II.10.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011.
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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 a 6/2016.(II.10.)önkormányzati határozathoz

Név:

Varga György

SZABADSÁGOLÁSI TERV
polgármester

Napok:

alap: 25 nap +

pót: 14 nap

Hónap:
Január

Tervezett szabadság napok:

Február

23-26. (4 nap)

Március

5., (1 nap)

Április

11. (1 nap)

Május

17-20. (4 nap)

Június

27-30. (4 nap)

Július

4-8. (5 nap)

Augusztus

29-31. (3 nap)

Szeptember

12., 23. (2 nap)

Október

3., 15. (2 nap)

November

2-4. (3 nap)

December

27-30. (4 nap)

gyermekre: 7 nap

16-18., (3 nap)

2015-ben ki nem
vett: 0 nap

összesen: 46 nap

22-25. (4 nap)

23. (1nap)

11-15. (5 nap)

7. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó
tájékoztatásra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy az
önkormányzat részéről a kérdés nem igényel döntést, ugyanakkor szükségesnek tartotta a testületi tagok tájékoztatását a
jogszabályi változásról.
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulásra vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat.
Csuka Lászlóné képviselő: Az egyedül élők részére kuka beszerzésben segítünk-e, mennyivel lesz kevesebb a kukadíj?
Varga György polgármester: A rendelet megszületett, de e kft. oldaláról még nincs információ sem az árról, sem a sárga
kukáról, amiben már féléves elmaradás van. A beszerzésben tudunk segíteni annak, aki igényli.
Nagy Ferenc képviselő: Központilag kellene beszerezni a kukát és olyant, amit el is ismernek annak. Kéri határozottan
tolmácsolni, hogy kérjük a sárga fedeles kukát.
Varga György polgármester: A közgyűlésen tárgyalni fognak róla. Az állam belép a rendszerbe, átveszi a számlázást, a
szolgáltató marad. A sárga kukák már megvannak a szolgáltatónál.
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A javaslathoz észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
7/2016.(II.10.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék
Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Vaskúti hulladéklerakó körzetéhez (ideértve Kalocsát és körzetét is)
tartozó tagjaként úgy dönt, hogy a
1. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mint Ajánlatkérő által „A

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által elnyert KEOP
1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú „Települési Szilárd Hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására
szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben”
elnevezésű projekt eszközeinek, létesítményeinek közszolgáltató általi igénybevételének bérleti
jogviszony keretében történő biztosítása mellett, az ezen létesítményekkel, eszközökkel ellátandó
települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatási feladatok ellátása - Vaskúti hulladéklerakó körzete
(ideértve Kalocsát és körzetét is)” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény

előírásainak megfelelően lefolytatott a Kbt. 94 § (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként a HOMOKHÁTSÁGI
KONZORCIUM VASKÚT 2014.-t [(FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság – konzorciumvezető, közös ajánlattevő (székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.); Kalocsai
Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság- konzorciumi tag, közös
ajánlattevő (székhely 6300 Kalocsa, Érsekkert utca 4-1.)] képező gazdasági szereplőkkel a jelen
határozat 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően a Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő
Üzemeltetési Szerződés megkötését jóváhagyja.
2. a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösségben részes egyes
önkormányzatok által 2014. június 26. napján a Vaskúti hulladéklerakó körzetéhez (ideértve Kalocsát
és körzetét is) tartozó önkormányzatok számára ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
feladatok teljesítésére megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés I. számú
módosítását a jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja és megköti,
továbbá felhatalmazza annak a Szeremle Községi Önkormányzat nevében történő aláírására Szeremle
Község Polgármesterét.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015.03.15.
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a háziorvos és a védőnő iparűzési adó alóli
mentesítésére vonatkozó kérelmére, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester
átad a képviselőknek egy írásos tájékoztatót a kérelmezők 2015. évi IPA bevallásáról és befizetéséről azzal, hogy a
tájékoztató a képviselői döntéseket segíti elő, annak összegszerűségéről a nyílt ülésen a képviselők ne nyilatkozzanak. A
polgármester elmondja, hogy a testület novemberi ülésen már megvitatta a kérdést. Jelenleg is ugyanazok a lehetőségek
vannak: a kérést határozati formában a testület elutasítja, teljes mentességet biztosít vagy %-os kedvezményt ad feltétel
nélkül vagy feltételt szab. A polgármester ezt követően szót ad az írásbeli kérelmet benyújtó háziorvosnak.
Dr. Tolnay Zsuzsanna: Iparűzési adó alóli mentességet kér, ami egy jogosultság a háziorvosnak és a védőnőnek a
mentességre. Kérelmet azért nyújtotta be, mert az IPA a befolyt összeghez képest elég sok. El kívánja mondani,
hogy a bérezés sem oldható meg méltó módon. A bér méltatlan a végzett munkához képest. Nem ipari,
kereskedelmi tevékenységet végeznek, hanem egy kötelező egészségügyi alapellátást biztosítanak. Az egészségügyi
dolgozók fizetése a legalacsonyabb, a törvényi kritériumoknak mindkét szolgáltatás megfelel, így nincs jogi
akadálya a mentesség megadásának. Egyre kevesebb a háziorvos, ahol nem adják meg a támogatást, nem lesz
minden faluban háziorvos vagy védőnő.
Csuka Lászlóné képviselő: A befizetett adó ismeretében nem ez az összeg fogja meghatározni a béremelést, mert nem
egy jelentős összeg. Nem tartja olyan nagy összegnek, hogy ne fogadja el a testület.
Erős Ákos képviselő: Támogatja a mentesség megállapítását.
Varga György polgármester: Mivel az önkormányzat is besegít a szállításban, javasolja, hogy a vérvétel kapcsán vezessük
vissza az ingyenességet.
Dr. Tolnay Zsuzsanna: A vérvétel nem OEP finanszírozott, plusz költség vonzata van.
Varga György polgármester: Az önkormányzat azért vállalta el a behordást, hogy ne legyen költség. Ennek jó üzenete
lenne a falu felé.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester előzetesen szavazásra bocsátja azt a kérdést, hogy a
háziorvos és a védőnő részesüljön-e iparűzési adó mentességben. A testület a javaslattal egyhangúlag egyetért.
A polgármester ezt követően az előterjesztés helyi iparűzési adó rendelet módosítására vonatkozó rendelet-módosítást
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bocsátja szavazásra, a testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:

2/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet

a helyi iparűzési adóról szóló 12/2015.(XI.16.)önkormányzati rendelet
módosításáról
(a Rendelet teljes szövegét lásd jegyzőkönyv melléklete)

A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, dr. Szepesi József 2015. évi fogászati ügyeleti
feladatok ellátásáról szóló írásos beszámolójára, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A felvetéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
8/2016.(II.10.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Szepesi József beszámolóját a 2015. évi fogászati ügyeleti feladat-ellátásról
megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről dr. Szepesi József fogszakorvost értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016.02.29.
A testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
8/2016.(II.10.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Szepesi József beszámolóját a 2015. évi fogászati
ügyeleti feladat-ellátásról megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről dr. Szepesi József fogszakorvost értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016.02.29.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csuka Lászlóné képviselő: Nagyon fontos lenne, hogy a lakossági tájékoztatóban megjelenjen, hogy szennyvizet
kiengedni szigorúan tilos, műanyagot égetni tilos, a vasárnapi csendes pihenőt mindenki tartsa meg. Fontos lenne,
hogy szankcionálni is tudjuk, ha valaki nem tartja be a szabályokat.
Gál Vilmosné jegyző: A következő ülésre előterjeszti a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet-tervezetet.
Kovács Lászlóné óvodavezető: Tájékoztatni kívánja a testületet, hogy van olyan szülő, akinek az elveivel nem egyezik,
hogy bajai bölcsödébe járassa a gyerekét, a szülő javasolta, hogy az önkormányzat pályázati támogatásból építsen
egységes óvoda-bölcsödét vagy családi napközit.
Csuka Lászlóné képviselő: Nem olyan egyszerű, nem csak megépíteni kell, hanem fenn is kell tartani és ehhez
gyermeklétszám is kell.
Varga György polgármester: A családi napközi nem finanszírozható. Az önkormányzat felvette a kapcsolatot a bajai
önkormányzattal, hogy feladat-ellátási szerződéssel kerülhessenek be a szeremlei gyerekek baja bölcsödébe.
Tájékoztatásuk szerint jelenleg nincs lehetősége, mert nincs olyan intézményük, amelynek alapító okirata ezt
lehetővé tenné. Talán szeptembertől lesz olyan új bajai intézmény, aminek az alapító okiratában lehetőséget
fognak biztosítani a vidéki településeknek is. Mivel a gyermeklétszám alakulása más, helyi feladat-ellátást nem tesz
lehetővé, valószínűleg ezt az utat fogjuk járni, tehát amikor Baja lehetőséget biztosít rá, társulni fogunk velük.
Nagy Ferenc képviselő: A szülők részéről jogos az igény, hogy valamilyen módon meg tudják oldani a gyermekek
elhelyezését. Normálisan úgy kellene működnie, hogy a nagyobb város ellátja a vidéki gyerekeket.
A napirendhez más 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.
Varga György
polgármester

Kmf.
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