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

Jegyzőkönyv
Készült: 2011. november 28-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 7 jelen van. A jegyzőkönyv vezetésére a polgármester javaslatot tesz a körjegyző személyére,
mellyel a testület egyhangúlag egyetért.
A polgármester elmondja, hogy a meghívó az SZMSZ szerinti időben a képviselőkhöz kiküldésre került.
A polgármester ezt követően javaslatot tesz 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. Beszámoló a polgármester átadott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: polgármester
3. Beszámoló az önkormányzat 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
4. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának megvitatása
Előadó: polgármester
5. Döntés a 2012. évi belső ellenőrzési tervről
Előadó: polgármester
6. Egyéb ügyek
7. Szociális ügyek – zárt ülés
Előadó: polgármester
1. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött írásos beszámolóra, kéri a testületi tagokat,
tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A polgármester a két ülés között történt eseményekről beszámolva elmondja, hogy a hivatal udvarában el lett
helyezve egy konténer a lakossági be nem gyűjtött, nem kommunális jellegű hulladék elhelyezésére.
December 1-jével a háziorvosi alapellátás az önkormányzat kezébe kerül, az OEP szerződéskötés folyamatban
van. Az eddigi háziorvos helyettesít, míg nem lesz saját orvosa a településnek. A honlapon és a hirdetőben
már kinn van a háziorvosi pályázat, Baja és vonzáskörzetében újságban is megjelenik a hirdetés. Előzetesen
azt lehet hallani, hogy több érdeklődő is van, hivatalos megkeresés, pályázat benyújtása még nem történt.
Csukáné: Mikor lesz eredmény?
Varga: Január 15-ig kell beadni, utána lévő ülésen dönt a testület, és március 1-jével indulhat. Az OEP-nél egy
hónap átfutási idő van.
Felső: Nem ő adja el a praxist?
Varga: Mivel más praxist nyert el, a szeremlei körzet praxisjoga az önkormányzat tulajdonába került..
A polgármester elmondja, hogy november 30-ával a presszó bérletét a Csukesz BT. felmondta, mivel nem
tudja működtetni, így az erre vonatkozó pályázatot is ki kell írni.
Baloghné: Hány havi díjjal tartoznak?
Friedrichné: Két havival tartoznak.
Varga: November végéig minden tartozását kifizeti, ezt az ígéretet kapta a vállalkozótól.
Csukáné: Gondoskodni kell a tartozás behajtásáról és meg kell hirdetni.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot
hozza:

2
130/2011.(XI.28.)önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolóját jóváhagyja.
2. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a polgármester átadott hatáskörben hozott
döntéseiről szóló beszámolóra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot
hozza:
131/2011.(XI.28.)önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a polgármester átadott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját
jóváhagyja.
3. napirendi pont
A polgármester az önkormányzat 2011. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóval
kapcsolatosan elmondja, hogy az elvárható 75%-os szint alatt maradtak a bevételek is és a kiadások is, nem
szükséges a költségvetési rendelet módosítása.
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat 2011. I-III. negyedéves
beszámolójával kapcsolatos előterjesztésre és javaslatra kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat.
Róka Edit: Az aljegyzői végkielégítés visszajött?
Varga: Igen, de szeptember 30. után.
Róka Edit: A mezőőri szakfeladaton van teljesülés, mi ennek az oka?
Friedrichné: Nagyon sok közfoglalkoztatott van és el vannak különítve különböző szakfeladatra, hogy meg
lehessen őket különböztetni.
Róka Edit. A sportköri támogatás mért több mint az eredetileg betervezett összeg?
Friedrichné: Az alpolgármesteri és a testületi felajánlás még nem lett rá módosítva.
Baloghné: Miért nincs víztisztító?
Scheidl: Ha kész lesz az iskolafelújítás, akkor szeretné, ha a gyerekek minden szünetben innának 2 dl vizet,
jobb lenne a teljesítményük. A víztisztító után ugyanolyan jó, ásványi anyagban gazdag a víz?
Varga: Vagy víztisztító vagy vízadagoló lehet a megoldás. Azért van a költségvetésben folyamatosan, mert
fontos, de még nem született rá jó megoldás.
Csukáné: Utána jár a dolognak, árban és kivitelezésben is.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozza:
132/2011.(XI.28.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját
(lsd.jkv.melléklete) az önkormányzat 2011. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról jóváhagyja.
4. napirendi pont
A polgármester az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójával kapcsolatosan – az írásos
előterjesztést kiegészítve - elmondja, hogy a téma már érintve lett a KOT és a Körjegyzőség koncepciója
kapcsán. A bérleti díjnál nincs számolva a presszó bérleti díjával. Az átengedett központi adóknál a helyben
maradó SZJA csökkenése mutatja a falu elszegényedését. A gépjárműadó tervezett összegét is alacsonyabbra
terveztük. Ennek oka, hogy olyan változás van, hogy gépjárműadót ott lehet majd bevételként realizálni, ahol
tényleges telephely van. Ennek hatása lehet az iparűzési adóra is, mivel annak mértéke azért lett ilyen
alacsonyan tartva, hogy legyen gépjárműadó. Növekedésként megjelenhet a differenciálás mérséklése, de azt
az 1,4%-os iparűzési adóra számolják. A következő testületi ülésen kell majd dönteni az adóemelésről, de az
erre vonatkozó javaslatot ki kell dolgozni amennyiben lesz ilyen testületi szándék. A kommunális adó emelése
azért lenne indokolt, mert régen lett emelve és az ÖNHIKI-nél ez a bevétel az, ami elszámolható felhalmozási
célú bevételként. Olyan nagy mértékű kommunális adó emelést kellene végrehajtani, ami már érzékelhető
önkormányzati szempontból. Figyelembe véve a lakosság ellehetetlenülését, ennek emelését nem javasolja. A
létszámcsökkenés miatt az oktatásban normatíva csökkenés várható, holnap lesz találkozó az óvodás
szülőkkel az elvándorlás csökkentése érdekében.
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat 2012. évi költségvetési
koncepciójával kapcsolatos előterjesztésre és javaslatra kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat.
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Scheidl: Mivel most a presszónál nincs érdeksérelem, könnyebb lenne meghozni egy más jellegű döntést.
Egyben kezelné a presszót és a művelődési házat. Van 870ezer ft bevétele az önkormányzatnak a
presszó bérletével. A művház belekerül 1,3millió forintba. Mennyire tölti be a közművelődés szerepét
az is kérdés. Javaslata az, hogy ne adja ki az önkormányzat bérletbe a presszót, adja ki valamilyen
népművelőnek és kapjon támogatást a fenntartáshoz. Az önkormányzat mondjon le a bérleti díjról és
adja oda annak a vállalkozónak azt, ami szükséges fenntartáshoz. Lenne egy állandó bevétele a
rezsire, csinálhatna zárt klubot, nem kocsmát csinál belőle, korlátozott létszám havi pl. 500 ft díjjal.
Szerinte ez egy minimálbért kitermel. Be kell csalogatni a gyerekeket, akik most csellengenek. Az
ÁMK nem sérülne, mert a könyvtár leválna tőle.
Csukáné: Szép dolog, egyetért vele, de 146ezer ft az elvárt jövedelem. A művházat az egyesületek használják.
Üdítőből nem lehet pénzt csinálni. Bevétel az árusokból van és a szeszből. Vendéglátós
végzettségűnek kell lennie annak, aki ezt elvállalja.
Varga: A zártkörűség nem járható manapság, mert ahhoz a közösség kicsi. A befizetés nagyon problémás.
Felveszi a kapcsolatot a nagybaracskai vállalkozóval, aki hasonló módon üzemeltet. Hirdesse-e meg
az önkormányzat? Ha most nem adjuk ki rövid úton, akkor nem veszik ki januárban. Ha együtt lenne
kezelve, akkor a mellékhelyiségek használata is meg lenne oldva. Javasolja, hogy legyen körbejárva
ez a lehetőség és decemberben térjen vissza rá a testület.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozza:
133/2011.(XI.28.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetési
koncepcióját (lsd.jkv.melléklete) jóváhagyja.
A képviselőtestület a 2012. évi költségvetés készítésével kapcsolatosan az alábbi előkészítő döntéseket
hozza:
- az iparűzési adó emelése 0,9%-ról 1,2%-ra való emelésére előterjesztés készítése,
- a magánszemélyek kommunális adó évi 5.000,- ft-ra emelésére előterjesztés készítése.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
5. napirendi pont
A polgármester – hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat 2012. évi belső
ellenőrzési tervével kapcsolatos előterjesztésre és határozati javaslatra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot
hozza:
134/2011.(XI.28.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső ellenőrzési
feladatairól szóló 193/2003.(XI.26.)Korm.rendelet alapján 2012. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak
szerint határozza meg:
1) Ellenőrzési feladatok:
a) Az önkormányzat 2011. évi zárszámadási rendeletének felülvizsgálata
b) Az adók módjára történő behajtás ellenőrzése
c) Az önkormányzat általános forgalmi adó bevallásának ellenőrzése
d) Közmunkaprogramban való részvétel ellenőrzése
e) Utóellenőrzés: 2011. évi belső ellenőrzés megállapításai alapján a hiányosságok
megszüntetésére készített intézkedési tervben meghatározott feladatok
megvalósultak-e
2) Ellenőrzési időszak: 2011/2012. év
3) Ellenőrzési kapacitás: 1 fő, 10 munkanap, 8 óra/nap
4) Ellenőrzés típusa: helyszíni ellenőrzés, adatbekérés
5) Ellenőrzés módszerei: eljárások szabályozásának elemzése és értékelése, dokumentumok és
nyilvántartások vizsgálata, részben tételes, részben próbaszerű
mintavételes vizsgálat
6) Ellenőrzés ütemezése: 2012. harmadik negyedév (július-augusztus), a szolgáltatást végző előzetes
írásbeli bejelentése szerint
7) Ellenőrzött szerv: önálló körjegyzőség
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a belső ellenőrzési tervet a Bajai Többcélú
Kistérségi Társulás Tárulási Megállapodásának megfelelően az ellenőrzést végző szerv felé küldje meg.
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Felelős: polgármester
Határidő: terv megküldése – azonnal, egyéb – 2012.12.31.
6. napirendi pont
A polgármester elmondja, hogy a korábbi évek hagyományának megfelelően szeretné kérni a testületi tagokat
véleményét az Idősek Karácsonya rendezvénnyel kapcsolatosan, melyre a költségvetésben 850ezer ft összeg
került elkülönítésre.
Kisné: Az elmúlt évek tapasztalata alapján nincs pénz sztárvendégre, helyi erőkkel szeretné megoldani, óvoda,
iskola, tánccsoport lesznek a fellépők. A tervezett időpont december 16. péntek.
Varga: Volt egy adventi terv a Református Dalárdával egy vasárnap estére, ami egy kis költészettel lenne
kiegészítve. Lehetne az időpontot összehangolni.
Scheidl: Nem ért egyet. Az Idősek Karácsonyának van már hagyománya, ez pedig lehetne egy új hagyomány
az advent időszakában.
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a védőnői szolgálat feladat-ellátási
szerződésére vonatkozó megállapodás tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat. Elmondja, hogy erre azért van szükség, mert egy szerződés szólt a háziorvosi szolgálatra és a
védőnői szolgálatra.
A testület vita és hozzászólás nélkül, 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
135/2011.(XI.28.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZAMY BT.-vel a védőnői szolgálat feladat
ellátására vonatkozó szerződés (sld.jkv.melléklete) tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal
egyetért és felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011.12.15.
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Felső-Bácska Vidékfejlesztési
Egyesülethez való csatlakozásra vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat,
tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A felvetéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot
hozza:
136/2011.(XI.28.)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat alapító tagja
kíván lenni a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesületnek. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy az egyesületben alapító tagként való részvételhez szükséges intézkedéseket
megtegye.
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött a KEOP 1.1.1/2F/09-11 pályázathoz
szükséges dokumentumokra vonatkozó előterjesztésre és javaslatra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat.
Az előterjesztéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozza:
137/2011.(XI.28.)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „KEOP-1.1.1/2F/09-11 „Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges
RMT, üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitika” című előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1. A Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete igazolja, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11
pályázati konstrukció keretében benyújtott „Települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai
stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási
Rendszerben” című pályázati anyaghoz készített, az előterjesztés 2. számú mellékletét képező
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (RMT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak
megfelelnek. Az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést, megismerte,
elfogadta, és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt
befejezését követő minimum 5 évig.
2. A Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ezen képviselő- testületi határozatával
nyilatkozatot tesz, hogy a KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAMBAN kiírásra
került KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztése” című pályázati felhívásra a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
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Önkormányzati Társulás által beadott „Települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai
stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási
Rendszerben” nevű II. fordulós pályázaton kívül az adott projekthez, projektelemhez kapcsolódóan
(hulladékgazdálkodás fejlesztése) Szeremle település önkormányzata a fenntartási időszak végéig
nem vesz részt más pályázatban, támogatási konstrukcióban.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Homokhátsági regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó
előterjesztésre és határozati javaslatra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Az előterjesztéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozza:
138/2011.(XI.28.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 1. számú módosítása
elfogadása” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza.
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 2. számú
melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A polgármester elmondja, hogy Bácsalmás tájékoztatása szerint szükséges „A Gyermekek Üdültetéséért
Alapítvány” alapító okiratának módosítása, mely szerint abban a „Polgármesteri Hivatal” helyett
„Önkormányzata” kifejezésnek kell szerepelnie. Ez az alapító okirat a Káptalanfüredi Ifjúsági Táborra
vonatkozik, melyben az önkormányzatnak 1/20-ad tulajdoni aránya van. A polgármester kéri a testületi
tagokat, tegyék meg ezzel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
Az előterjesztéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozza:
139/2011.(XI.28.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „A Gyermekek Üdüléséért Alapítvány”
alapító okiratát (lsd.jkv.melléklete) jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos, aláírás - 2011.12.15.
A körjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a lakásfenntartási támogatással kapcsolatosan,
minisztériumi állásfoglalás alapján a megyei Kormányhivatal kiküldött egy általános tájékoztató anyagot,
melyből megállapítható, hogy a helyi szociális rendelet módosítása során a minisztérium álláspontja szerint
helytelenül került megállapításra kiegészítő lakásfenntartási támogatásként 2.000,- ft/hó összeg. Álláspontjuk
szerint minimum 2.500,- ft/hó összeget kell fizetni abban az esetben is, ha kiegészítő és nem önálló ellátásként
kerül megállapításra a helyi lakásfenntartási támogatás. A fentiek alapján szükséges a helyi szociális rendelet
ennek megfelelő módosítása.
A körjegyző átadja a képviselők számára az elkészített rendelet-tervezetet.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg ezzel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
Felső: Szerinte mindegy, hogy kétezer vagy kétezer-ötszáz, az emelések miatt úgysem sokat segít.
A felvetéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet
hozza:

14/2011.(X.30.)önkormányzati rendelet

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
4/2011.(III.23.)önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a közoktatási intézmény számára lenne egy TIOP pályázati
lehetőség, ami alapvetően informatikai fejlesztést lenne lehetővé. A Goodwill Consulting Kht. vállalja a
pályázat elkészítését garanciával. A polgármester hozzájárulást kér a testülettől a szerződés megkötésére.
A felvetéshez egyéb kérdés és hozzászólás nincs, a testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot
hozza:
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140/2011.(XI.28.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési megállapodást kíván kötni a
Goodwill Consulting Kft.-vel melynek célja egy, a közoktatási intézmény eszközfejlesztésére vonatkozó,
100%-os támogatottságú TIOP pályázat elkészítése, az esetleges közbeszerzési eljárás lebonyolítása és a
nyilvánosság biztosítása.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011.12.15.
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy jelentkezett egy másik pályázatíró cég is, hogy egy éven belül
bármennyi pályázatot megírnak, nem csupán az önkormányzatnak, hanem a civil szervezeteknek is. Ennek
250ezer ft lenne a díja. Ez a közösség szempontjából is nagyon lényeges lenne, mert azok lehetnek
eredményesek, akik tudnak ilyen módon is forráshoz jutni.
Csukáné: Még nem csinált semmit, de kéri a pénzt, ezt szerinte így nem jó.
Varga: Ez egy átalánydíj, de ők is sikerdíjra dolgoznak.
Csukáné: Nem ért egyet, mert úgy kér pénzt, hogy nem dolgozott semmit.
Kisné: Nagyon nehéz olyat találni, ahová beférnek az egyesületek mint pályázók. Neki ez segítséget jelentene.
Róka Edit: Ő előre nem adna pénzt.
Felső: Mit garantál ezért?
Varga: Egy évre egy szolgáltatást vásárol ezért az önkormányzat. A cégben hat ember állt össze erre a
feladatra.
Scheidl: Mekkora spektrumot fognak le? Ma már nagyon nehéz önállóan pályázatot írni és nyerni. Nagyon
bonyolult lett, veszélyes az utóellenőrzése, ez egy külön munka lett, ami profizmust kíván.
Baloghné: Hozzanak valamilyen referenciát.
Varga: Javasolja akkor a döntés elhalasztását a decemberi ülésre.
A körjegyző tájékoztatásul bejelenti, hogy december 12-től egy vagy két hétig egészségügyi okok miatt nem
lesz elérhető.
Csukáné: Javasolja, hogy hozza meg a testületet az adók tervezett emeléséről a rendeletet, mert csak emiatt
szükségtelen összejönnie a testületnek. Már úgy is döntöttek a koncepciónál a mértékről, javasolja,
hogy jelen ülésen döntsön a testület.
A polgármester szavazásra bocsátja a magánszemélyek kommunális adójának 5.000 ft/év mértékre történő
emelését azzal, hogy egyéb tekintetben a rendelet nem változik. A testület vita nélkül, 6 igen szavazattal 1
ellenében az alábbi rendeletet hozza:

15/2011.(X.30.)önkormányzati rendelet

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
7/2010.(XII.15.)önkormányzati rendelet
módosításáról
(a rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)

A polgármester szavazásra bocsátja az iparűzési adó mértékének 0,9%-ról 1,2%-ra történő emelését azzal,
hogy egyéb tekintetben a rendelet nem változik. A testület vita nélkül, 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
rendeletet hozza:

16/2011.(X.30.)önkormányzati rendelet

a helyi iparűzési adóról szóló
18/2003.(XII.4.)önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)

Az alpolgármester elismerve a polgármester egész éves eredményes tevékenységét bruttó 100.000,- ft jutalom
megállapítására tesz javaslatot.
A polgármester bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy nem kíván részt venni a döntéshozatalban.
Elmondja, hogy úgy gondolja, hogy több olyan döntést volt kénytelen hozni az év folyamán, ami miatt nem
tartja indokoltnak.
A testület a javaslattal vita nélkül egyetért és 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza:
141/2011.(XI.28.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga György polgármester munkájának
elismeréseként bruttó 100.000,- ft értékben jutalmat állapít meg, melynek felhasználásáról a
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polgármester tetszése szerint dönthet.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011.12.31.
7. napirendi pont– Szociális ügyek – zárt ülés (lsd. 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
körjegyző

