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Képviselő-testület munkája
Képviselő-testületünk szeptember 10-e, az utolsó ülés óta két alkalommal ülésezett:
2013. szeptember 30-án és október 14-én. Az üléseken a képviselő-testület
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához
és döntött a Háziorvosi és iskola egészségügyi feladat-ellátásra kiírt pályázat
elbírálásáról.
Az októberi rendkívüli ülésen pedig sor került a szociális tűzifa pályázat
megvitatására.
A Képviselő-testület munkájáról készült jegyzőkönyvek, a testület határozatai,
rendeletei megtekinthetőek Szeremle község honlapján (www.szeremle.hu), illetve a
hivatalban.

Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.
tájékoztatója
Tisztelt Lakosság!
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény (a továbbiakban: Ht.) többszöri
módosítása okán a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. (6512, Vaskút, Kossuth L.
u. 90., cgsz:03-09-109760) (a továbbiakban:FBH Kft.) tulajdonosai és a Csongrádi Vízés Kommunális Kft.(6640 Csongrád, Bercsényi u. 39., cgsz:06-09-003054) (a
továbbiakban: CSVK Kft.) tulajdonosai döntöttek az FBH-NP közszolgáltató Kft-be
(székhely: 6500 Baja, 13103/2, cégjegyzékszám: Cg.03-09-126039, adószám:
24290054-2-03) történő kiválásos beolvadásáról, jogutódlással.
A tulajdonosok ennek értelmében döntöttek a FBH Kft. és a CSVK Kft. kiválás útján
történő átalakulásáról és a kiváló rész FBH-NP Közszolgáltató Kft-be beolvadásáról.
Azok a társaságok, amelyekből a kiválás történik, nem szűnnek meg, hanem a
társasági szerződésük módosításával változatlan formában működnek tovább.
FENTIEK ALAPJÁN TÁJÉKOZTATOM, HOGY
 a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 6521 Vaskút, Kossuth L. u. 90., cgsz:03-09-109760, adószám:
12822230-2-03) valamennyi tagja, továbbá
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 a Csongrádi Víz- és Kommunális Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39., cgsz: 06-09-003054, adószám:
11092715-2-06) valamennyi tagja
döntött a társasági vagyon egy részével való kiválás útján történő
átalakulásáról és a kiváló rész FBH-NP Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaságba (székhely: 6500 Baja, 13103/2, cgsz: 03-09-126039, adószám:
24290054-2-03) történő beolvadásáról, jogutódlással.
Az átalakulás időpontja 2013. szeptember 30.

Bursa Hungarica
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Köznevelési és Felsőoktatási Támogatások Igazgatóságával együttműködve kiírta a 2014. évi Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot .
A Bursa Hungarica „A” típusú Ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók részesülhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú
szakképzésben, a képzésre vonatkozó keretidőn belül folytatják tanulmányaikat.
A Bursa Hungarica „B” típusú Ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű ( a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók részesülhetnek, akik a 2014/2015. tanévtől
kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű ( nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú
szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázat benyújtási határideje: 2013.november 15.
A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói
regisztráció szükséges, amelynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A pályázattal kapcsolatban segítséget és bővebb tájékoztatást Gergely Jánosné
nyújt a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatalban.
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Háziorvos
Tisztelt Lakosság!
Szeremle község háziorvosi feladatait 2013. november 1-től Tiszainé dr. Tolnay
Zsuzsanna Julianna doktornő látja el.
A doktornő elérhetősége és a háziorvosi rendelési idő a következő:

Háziorvosi rendelési idő:
Hétfő: 8-12 óra
Kedd: 13-17 óra
Szerda: 8-12 óra
Csütörtök: 8-11 óra, 12-13 óra
Péntek: 8-9 óra, 10-11 óra
Csecsemő – tanácsadási rendelési idő:
Csütörtök: 11-12 óra
Iskola egészségügyi rendelési idő:
Péntek: 9-10 óra
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