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SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1.
T.: 79/576-146
E-mail: phszeremle@t-online.hu

Jegyzőkönyv
Készült: 2011. december 19-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 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. Döntés a 2012. évi ivóvíz díjáról - rendelet
Előadó: polgármester
3. Döntés a 2012. évi szemétszállítás díjáról - rendelet
Előadó: polgármester
4. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött megállapodás
jóváhagyása a földhasználati jogról
Előadó: polgármester
5. Bajai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása
Előadó: polgármester
6. Egyéb ügyek
7. Szociális ügyek – zárt ülés
Előadó: polgármester
1. napirendi pont
A polgármester a két ülés között történt eseményekről beszámolva elmondja, hogy az előző ülés óta jelentős
esemény nem történt, majd hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött írásos beszámolóra, kéri a
testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot
hozza:
156/2011.(XII.19.)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 2012. évi ivóvíz díjára vonatkozó
előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A
polgármester felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a testület nem fogadja el a díjakat, akkor a különbözetet
az önkormányzatnak kell állnia. Mivel a víznek nem a legjobb a minősége, így ez a hivatalon és a
képviselőkön is lecsapódik.
Kisné: Pécsett 780,-ft/m3 a díj.
Varga: Mindig drágának érezzük, de ez a díj nem drága. Ha a fejlesztés megvalósul, akkor drágább lesz a víz.
Közben új jogszabály alapján megavíziközmű társulásokat kívánnak létrehozni, ami központosítási,
egyszerűsítési szándékot tükröz.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendelet hozza:
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17/2011.(XII.21.)önkormányzati rendelet

az ivóvíz 2012. évi díjáról
(a rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)

3. napirendi pont
A polgármester a 2012. évi szemétszállítási díjra vonatkozó előterjesztésre és rendelet-tervezetre kéri a
testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.

18/2011.(XII.21.)önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 11/2008.(XI.15)önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)

4. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött megállapodás jóváhagyására vonatkozó
előterjesztésre és javaslatra kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester
elmondja, hogy Vaskúton új szemétlerakó medence építéséhez szeretnének pályázni, és ehhez kérik a
tulajdonos önkormányzatok hozzájárulását, így javasolja ennek jóváhagyását.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot
hozza:
157/2011.(XII.19.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött földhasználati jogról szóló előterjesztést, és az
alábbi határozatot hozza.
A Képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az önkormányzat
és a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti földhasználati
jog alapításáról szóló előszerződést és a feltételek teljesülése esetén az ennek alapján megkötendő
végleges szerződést.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előszerződés és annak feltételei teljesülése esetére
a végleges földhasználati szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: szöveg szerint
5. napirendi pont
A polgármester – hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, Bajai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási megállapodás módosítására vonatkozó előterjesztésre és határozati javaslatra, kéri a testületi
tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy a települési létszámok
pontosítására került sor illetve a mozgókönyvtárral kapcsolatosan volt változás.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot
hozza:
158/2011.(XII.19.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Bajai Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását 2011.11.30-i hatállyal, a kiegészítő előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalva.
A Képviselő-testület felhatalmazza a társulás elnökét a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona
József Megyei Könyvtárával az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti szerződésmódosítás aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Társulási Tanács elnökét
értesítse és felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont
A polgármester elmondja, hogy 2012-ben 10millió forint önerő lett a koncepcióban biztosítva fejlesztési célra.
A korábban már tárgyalt napkollektoros pályázatnál - ami az önkormányzatra, az iskolára és a művházra
vonatkozna - a fejlesztés eredményeként a megtermelt áramot betermelné a rendszerbe, az intézmények ezt az
áramot tudják felhasználni. A művháznál a fűtés is ezzel lenne megoldva. A rendszer körülbelül nullára

3
futtatná a kiadásokat. A pályázat még nem került kiírásra, de egy előzetes feltételes közbeszerzési eljárást kell
lefolytatni. Az előzetes információk alapján ez egy egyszerű, gyors elbírálású pályázat lesz. Az önerő
8.618.500 ft lenne, melyről a polgármester kéri határozat meghozatalát.
A testület további vita és hozzászólás nélkül, 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
159/2011.(XII.19.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati
tulajdonú közintézmények – iskola, művelődési ház, körjegyzőségi hivatal - helyi hő-, hűtési és villamos
energia igényének kielégítésére az intézményeken energetikai fejlesztést kíván végrehajtani, melynek
végrehajtásához 2012. évi költségvetése terhére 8.618.500,- ft önrészt különít el.
A fejlesztés előkészítésével, a pályázati forrás felkutatásával megbízza a polgármestert és felhatalmazza
a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012.03.15.
Kisné: A Jakus-féle illetve a Jubileum 97 alapítványok működnek még?
Varga: Az elsőről nem tudja, a másodikról megszűnéséről van döntés. Nem ajánlja a felajánlást a részükre.
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

