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Jegyzőkönyv
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. március 7-i üléséről
Az ülés helye: Seregélyes, Községháza tanácskozó terme
Jelen vannak
Szavazati joggal:
Horváth Sándor
Ladányi László
Horváth Péter
Karkóné Lukácsy Marianna
Nagy István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Horváth Károly
Györök Gyöngyi
Kassai Márta

jegyző
gazdasági vezető
ÜFHB. tag

Részvételi joggal:
Dr. Nagyné Imre Szabina

jegyzőkönyvvezető

Távollevők:
Mohari Istvánné
Sajtos József Tibor

képviselő
képviselő

Horváth Sándor polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendre.
A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
23/2019.(III.7.) határozata
A képviselő-testület 2019. március 7.-i ülésének napirendjéről
A Képviselő-testület a 2019. március 7.-i ülésének napirendjét a meghívó szerinti
javaslattal egyezően hagyja jóvá.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont tárgyalása:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
24/2019.(III.7.) határozata
A lejárt határidejű határozatokról
A Képviselő-testület, a polgármesternek a 2019. március 7.-i ülésére beterjesztett
beszámolóját, a 125/2018.(XI.6.); a 126-148/2018.(XI.26.); a 149-153/2018.(XII.20.);
a 156-157/2018.(XII.20.); az 1-4/2019.(I.14.); az 5-8/2019.(I.21.); a 9-13/2019.(I.31.);
a 14-16/2019.(II.11.); a 17-19/2019.(II.26.); 20-22/2019.(II.28.) képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont tárgyalása:
Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
25/2019.(III.7.) határozata
Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
A Képviselő-testület a polgármesternek az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
szóló, a 2019. március 7.-i ülésre beterjesztett tájékoztatóját, az előterjesztés szerinti
tartalommal, jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont tárgyalása:
A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.20) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Horváth Károly - jegyző
Horváth Sándor

polgármester

A bizottságok is megtárgyalták. Kérném a bizottságok véleményét.
Nagy István

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Péter

képviselő

Az Ügyrendi, Fejlesztési és Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Kiegészíteni való?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő rendeletet alkotta:
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Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019.(III.8.) önkormányzati rendelete
A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.20) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
4. Napirendi pont tárgyalása:
Az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és tag, továbbá a tanácsnok
tiszteletdíjáról
és
természetbeni
juttatásáról
szóló
8/2018.(V.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Horváth Károly - jegyző
Horváth Sándor

polgármester

A bizottságok is megtárgyalták. Kérném a bizottságok véleményét.
Nagy István

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Péter

képviselő

Az Ügyrendi, Fejlesztési és Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Kiegészíteni való?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő rendeletet alkotta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019.(III.8.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és tag, továbbá a tanácsnok
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 8/2018.(V.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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5. Napirendi pont tárgyalása:
A köztisztviselők éves illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és a
cafetéria mértékéről szóló 23/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Horváth Károly - jegyző
Horváth Sándor

polgármester

A bizottságok is megtárgyalták. Kérném a bizottságok véleményét.
Nagy István

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Péter

képviselő

Az Ügyrendi, Fejlesztési és Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Kiegészíteni való?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő rendeletet alkotta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019.(III.8.) önkormányzati rendelete
A köztisztviselők éves illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és a
cafetéria mértékéről szóló 23/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
6. Napirendi pont tárgyalása:
Pályázati felhívásról Seregélyesi székhelyű szervezetek támogatására
Előterjesztő: Horváth Károly - jegyző
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
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Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
26/2019.(III.7.) határozata
Pályázati felhívásról Seregélyesi székhelyű szervezetek támogatására
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson
kívüli forrás átadásáról, átvételéről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete
alapján, a 2019. évi költségvetésében biztosított keretösszeg terhére a következő
felhívást teszi közzé:
Pályázati felhívás
Seregélyesi székhelyű szervezetek önkormányzati támogatására
I. Általános feltételek:
1. A pályázat célja:
A civil szervezetek ösztönzése az állami és más pályázati lehetőségek minél
szélesebb körű kihasználására, valamint működésük, programjaik és kisértékű tárgyi
eszközbeszerzéseik támogatása. Seregélyes Nagyközség Önkormányzata továbbra
is fontos feladatának tekinti a helyi feladatok végrehajtásában résztvevő egyesületek
támogatását.
2. Pályázat kiírásában felhasznált jogszabályok:
a. 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.)
b. 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (a
továbbiakban: Civil tv.)
c. 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról (a továbbiakban: Közpénz törvény)
d. 4/2013.(I.11.) Korm.
továbbiakban: Áhsz.)

rendelet

az

államháztartás

számviteléről

(a

e. 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról (a továbbiakban: Ávr.)
f. 67/2008.(III.29.) Korm. rendelet a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról
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3. Támogató megnevezése:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
4. A Támogató rendelkezésre álló forrás megnevezése és összege:
Pályázati összeg vissza nem térítendő támogatás, amely Seregélyes Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló
22/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete alapján biztosított.
II. A pályázat részletes feltételei:
1. Pályázat benyújtására jogosultak:
Magyarországon nyilvántartásba vett Seregélyesi székhelyű a Civil tv. 2.§ 6. pont
a),b),c) alpontjában szereplő szervezetek.
1.1. Kizáró feltételek
1.1.1. Nem részesülhet támogatásban:
a) aki a benyújtott támogatás iránti kérelmében, megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott;
b) az a pályázó, amelyet nem a támogatásra jogosult nyújtott be;
c) az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívásban szereplő
támogatási célnak;
d) az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívásban közzétett
követelményeknek és a pályázó a hiánypótlást az erre való felhívásra
sem teljesítette;
e) akinek lejárt esedékességű és meg nem fizetett köztartozása van;
f) aki a korábbi e célú támogatási szerződésben foglalt feltételeket
megszegte;
g) aki a korábban kapott támogatást a vonatkozó támogatási
szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően
használta fel;
h) aki a korábban kapott támogatással a megjelölt határidőben nem
számolt el.
1.1.2. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, vagy a
megvalósítás módja, vagy eredménye:
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak
minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más
nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek
sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és
a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
1.1.3. Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) a pártok,
b) a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek
c) a biztosító egyesületek
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d) az egyházak
e) tömegmozgalmak
1.1.4. Nem köthető támogatási szerződés azzal, aki:
a) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis
vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy
egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll,
c) a Közpénz tv.
támogatásban,

6.

§-a

alapján

nem

részesíthető

költségvetési

d) jogszabályban vagy e pályázati felhívásban a támogatási szerződés
megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi
meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát
visszavonja,
e) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott
követelményeknek.
2. Pályázni a következő célokra lehet:
2.1.

II. fejezet 1. pontjában megjelölt szervezet 2019. évi működésére,
kisértékű
tárgyi
eszköz
beszerzésére,
(kisértékű
tárgyi
eszközbeszerzésnek minősül a 200.000.-Ft egyedi értéket nem meghaladó
bekerülési értékű tárgyi eszköz Áhsz. 1. § (1) bekezdés 4. pontja alapján)
szükséges technikai eszközökre és anyagok költségeire.

2.2.

II. fejezet 1 pontjában megjelölt szervezet 2019 évben megvalósítandó
rendezvényének támogatására.
Az elbírálásnál előnyt élveznek:
a) azok a programok és rendezvények, amelyek a település lakossága
számára nyitottak,
b) azok a programok és rendezvények, amelyek Seregélyes település
kulturális életét tovább gazdagítják,
c) azok a programok és rendezvények, amelyeknek Seregélyes
településen történő megvalósítása során a pályázó önrészt biztosít,
d) azok a szervezetek is, amelyek tevékenységüket hosszú távú célok
mentén képzelik el és ehhez rendelik hozzá az aktuális évi
programtervüket.

2.3.

A 2.1, vagy 2.2, pályázati célra külön-külön pályázat benyújtása
szükséges.

2.4.

Egy pályázó egy naptári éven belül pályázati célonként csak egy
pályázatot nyújthat be!

3. Pályázati díj
A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetni.
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4. Pályázati önrész:
A pályázónak önrészt nem kötelező vállalnia.
5. Pályázat tartalmi és formai követelményei:
5.1.

Pályázni, az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről szóló
2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.
melléklete szerinti pályázati adatlapon lehet, mely letölthető a
www.seregelyes.hu honlapról, illetve igényelhető a Seregélyesi
Polgármesteri Hivatalban.

5.2.

A pályázatot 2 eredeti aláírt példányban, papíralapon kell benyújtani. A
pályázat elektronikus úton nem nyújtható be.

5.3.

A Pályázatnak az 5.1. ponton kívül tartalmaznia kell:
a) A pályázati adatlap részét képező nyilatkozatokat, igazolásokat
b) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül
ba) az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb
költségvetési
támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó
összeget, és
bb) az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba
sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá
tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó
alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás
összegét,
c) a pályázat végrehajtásáért és az elszámolásért felelős személy(ek)
nevét, levelezési címét, telefonszámát,

5.4.

A támogatási szerződés megkötéséhez, az Ávr. 75. § (3) bekezdése
alapján, az államháztartáson kívüli kedvezményezett a támogatási
szerződés megkötéséhez a kedvezményezett a támogató rendelkezésére
bocsátja
a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi
intézmény által igazolt, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az
aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát és
b) a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba
vételét igazoló okiratának eredeti példányát.

A nyilatkozat, dokumentumok benyújtásának határideje a támogatási szerződés
megkötésének napja.
6. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségének feltételei:
Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, és a
hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók,
akkor hiánypótlásra lehetőség van. A benyújtott pályázatok hiánypótlására az
erről szóló értesítést követő 8 napon belül van lehetőség! Ha a pályázó a
hiánypótlást a megadott határidőre nem teljesíti, a hibás, hiányos pályázatot
további vizsgálat nélkül el kell utasítani.
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7. A támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre:
A támogatásból a Rendelet szerinti költségek számolhatóak el.
8. Az elnyerhető támogatás mértéke:
A pályázati keretösszeg kimerüléséig a képviselő-testület
jogkörében dönt a nyújtott támogatás mértékéről és formájáról.

mérlegelési

9. A támogatás folyósításának módja:
Az elnyert támogatási összeg egy összegben, utólagos elszámolás melletti
előfinanszírozással a pályázó bankszámlájára utalással történik, a támogatási
szerződés megkötését követő 15 napon belül.
A támogatás vissza nem térítendő támogatás.
10. A pályázatok benyújtási határideje, helye és módja:
10.1. Pályázat beérkezésének határideje: 2019. április 18. nap 10.oo óra
10.2. Személyes benyújtás esetén: 2019. április 18. nap 10.oo óra
10.3. A pályázati határidő jogvesztő! A határidőn túl beérkezett pályázat nem
befogadható.
10.4. Pályázat benyújtási helye: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata (8111
Seregélyes, Széchenyi u.5.)
10.5. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Seregélyesi székhelyű szervezetek
önkormányzati támogatására”!
11. Támogatási
lehetősége.

döntés

folyamata,

módja,

a

jogorvoslat

benyújtásának

11.1. A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el.
11.2. A pályázatok elbírálási határideje a pályázati határidő lejártát követő
Képviselő-testületi ülés, legkésőbb azonban 2019. április 29. nap.
11.3. A pályázat eredményéről a pályázó a Képviselő-testület döntését követő
15 napon belül írásban kap értesítést.
11.4. A támogatási szerződést a képviselő-testület nevében a polgármester köti
meg a Kedvezményezettel, a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől
számított 30 napon belül.
11.5. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, e felhívás 5.4. pontjában
meghatározott dokumentumok Támogató részére történő rendelkezésre
bocsátása a támogatási szerződés megkötésének határidejéig.
11.6. Ha a döntés meghozatalát követő 30 napon belül nem kerül sor a
támogatási szerződés megkötésére, akkor a támogatási döntés hatályát
veszti.
11.7. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati
felhívásban foglaltaknak való megfelelés ellenére – amennyiben a
támogatás felhasználása a megítélése alapján nem kizárólag a település
közigazgatási területén megvalósuló tevékenységhez vagy nem kizárólag
a település lakossága számára történik – a kérelmet elutasítsa.
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11.8. A támogatási döntéssel kapcsolatban az Ávr. 102/D. §-a alapján kifogás
nyújtható be.
12. A támogatás felhasználásának feltételei:
12.1.

A támogatást csak a pályázati döntés szerinti célra lehet felhasználni.

12.2. A támogatási összeg felhasználását követően legkésőbb 2019. december
31.– ig szakmai és pénzügyi beszámolóval el kell számolni Támogató
részére a támogatással a Rendeletben és a Támogatói szerződésben
meghatározottak szerint
12.3. A Támogatással és felhasználással kapcsolatos bizonylatokat öt évig
köteles a Kedvezményezett megőrizni és ellenőrzés esetén bemutatni.
13. A támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, ha a
következőekben foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:
a) támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő
időpontjától számított három hónapon belül a támogatott tevékenység
nem kezdődik meg, vagy a kedvezményezett a költségvetési támogatás
igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét
ezen idő alatt írásban sem menti ki,
b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási
döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a
támogatási igény benyújtásakor,
c) az Ávr. 76. § (1) bekezdésében meghatározott valamely körülmény a
támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a
támogató tudomására,
d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba
ütközik, vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest
jelentős késedelmet szenved,
e) a kedvezményezett neki felróható okból megszegi a támogatási
szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget
ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a
költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet
ellenőrizni,
f) a kedvezményezett az Ávr 75. § (2) bekezdés alapján adott nyilatkozatok
bármelyikét visszavonja,
14. A
pályázatokkal
kapcsolatos
felvilágosítás
Polgármesterétől kérhető ügyfélfogadási időben.

Seregélyes

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a közzétételre.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal.
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Nagyközség

7. Napirendi pont tárgyalása:
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének
Előterjesztő: Horváth Károly - jegyző
Horváth Sándor

polgármester

A bizottságok is megtárgyalták. Kérném a bizottságok véleményét.
Nagy István

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Péter

képviselő

Az Ügyrendi, Fejlesztési és Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Kiegészíteni való?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
27/2019.(III.7.) határozata
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének
támogatásáról
A Képviselő-testület a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)
21/C. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
kedvezményezetti körön felül a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg
főétkezést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére is
biztosítja a következő intézményen kívüli időszakban:
1. Általános iskola: 2019. június 14 (hétfő) - 2019. augusztus 30. (péntek)-ig;
2. Óvoda: 2019. augusztus 1 (csütörtök) – 2019. augusztus 30. (péntek)-ig;
3. Szakiskola: 2019. július 1 (hétfő) - 2019. augusztus 30. (péntek)-ig
Az intézményen kívüli nyári gyermekétkeztetés (ebéd) fő szabályként helyben
fogyasztással vehető igénybe a Seregélyes, Széchenyi u.1. sz. alatti
kisvendéglőben.
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Az egy főre számított napi egy ebéd díjaként az állami támogatással egyező bruttó
542 Ft-ot határoz meg.
Megbízza a jegyzőt az igények felmérésére.
Felelős: Horváth Károly – jegyző
Határidő: 2019. 05. 31.
8. Napirendi pont tárgyalása:
Seregélyes környezeti állapotáról
Előterjesztő: Horváth Károly - jegyző
Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Kiegészíteni való?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
28/2019.(III.7.) határozata
Seregélyes Környezeti Állapotáról
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja - az előterjesztés szerinti - Seregélyes
környezeti állapotáról szóló lakosság tájékoztatót, melyet a lakosság tájékoztatása
céljából a Seregélyesi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 30 napra közzétesz.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont tárgyalása:
Az óvodai felvételi körzethatárokról
Előterjesztő: Horváth Károly - jegyző
Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Kiegészíteni való?
Kérdés, észrevétel nem volt.
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Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
29/2019.(III.7.) határozata
Az óvodai felvételi körzethatárokról
1.) A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. §
(3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012.(VIII.28.) Korm.
rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az óvodai felvételi
körzethatárok megállapításáról úgy rendelkezik, hogy a Seregélyes település
területén működő (Hétszínvirág Baptista Óvoda és Bölcsöde 8111 Seregélyes,
Templom köz 1. OM Azonosító: OM202909 Adószám: 18597503-1-07) óvoda,
kötelező felvételt biztosító körzethatára megegyezik a település közigazgatási
határával.
2.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a határozat 1.) pontja szerinti
képviselő-testületi döntést, valamint a nemzeti köznevelési törvény
végrehajtásáról rendelkező 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 22. § (2)
bekezdésében szereplő adatokat rögzítse a köznevelés információs
rendszerében
Felelős: Horváth Károly - jegyző
Határidő: a döntést követő 15 napon belül
10. Napirendi pont tárgyalása:
A polgármester szabadságáról
Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Bejelentem érintettségemet.
Ladányi László

alpolgármester

Javaslom, hogy a képviselő-testület ne zárja ki a döntéshozatalból
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A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
4 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
1 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
30/2019.(III.7.) határozata
A polgármester kizárásáról szabadsága tekintetében
A Képviselő-testület, a polgármester szabadságáról szóló döntése ügyében Horváth
Sándor polgármestert a döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelős: Horváth Károly - jegyző - a tájékoztatásra
Határidő: azonnal
Horváth Sándor

polgármester

Előterjesztés szerint ennyi lenne a terv. Tudjuk, hogy az élet mindig mást hoz.
Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
4 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
1 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
31/2019.(III.7) határozata
A polgármester szabadságáról
A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény:
1. 225/C.§ (3) bekezdése alapján megállapítja, hogy Horváth Sándor polgármester
1.1.

előző évben igénybe vett szabadsága 17 nap,

1.2.

ki nem vett szabadsága 154 nap.

1.3.

2019. évre:

1.3.1. teljes naptári évet tekintve 39 nap szabadság illeti meg
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1.3.2. az önkormányzati választásokra tekintettel, 2019 szeptember 30.-ig
29 nap szabadság illeti meg
összesen 2019. december 31.-ig 193 nap, 2019. szeptember 30. napig 183 nap
szabadság illeti meg.
2. 225/C.§ (2) bekezdése alapján Horváth Sándor polgármester 2019. évi
szabadságolási ütemtervét a következők szerint jóváhagyja:
Január: 5 nap; Február: 0 nap; Március: 0 nap; Április: 5 nap; Május: 0 nap;
Június: 0 nap; Július: 5 nap; Augusztus: 4 nap; Szeptember 10 nap; Október 0
nap; November 0 nap; December 0 nap
Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2019.12.31
Felelős: jegyző
11. Napirendi pont tárgyalása:
A vagyonnyilatkozatokról
Előterjesztő: Nagy István – P.B. Elnök
Nagy István

képviselő

Mindenki határidőben
megállapította.
Horváth Sándor

leadta,

a

Pénzügyi

Bizottság

személyenként

ezt

polgármester

Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
32/2019.(III.7.) határozata
A vagyonnyilatkozatokról
A képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság elnökének tájékoztatása alapján
megállapítja, hogy Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének
valamint a képviselő-testület bizottságainak tagja, továbbá a nem képviselő
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alpolgármester
az
Mötv.
39.§
(1)
bekezdésében
megfogalmazott
vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének 2019. évben határidőre eleget tett.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal.
11. Napirendi pont tárgyalása:
Egyebek
Horváth Sándor

polgármester

A Fehér Vártervező Kft. megküldte a településrendezési szerződés tervezetét. Tavaly
erről már döntöttünk, most a szerződés tartalmát javaslom elfogadni.
Van-e valakinek kérdése?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki a javaslattal egyetért, kérem, ezt a szándékát kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
33/2019.(III.7.) határozata
Településrendezési szerződésről
A képviselő-testület, összhangban a 120/2018.(XI.6.) határozatával, a Seregélyes
186/2, 0301/3, 187/3, 187/5, 187/6, 187/7, 187/8 és 187/9 hrsz-ú ingatlanokat
érintően a településrendezési eszközök módosítását az önkormányzat által kiemelt
fejlesztési területre tekintettel megindítja.
A tervezési feladatokkal a Fehér Vártervező Kft-t (8000 Székesfehérvár, Rába utca
22.) bízza meg és jóváhagyja az előterjesztés szerinti szerződés tartalmát.
Megbízza a polgármestert a szerződés Önkormányzat nevében történő aláírására.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal.
Horváth Károly

jegyző

A Seregélyes, Bocskay utca 26 számú ingatlan tekintetében keresték meg a
képviselő-testületet. Az ingatlanra bejegyezett terheléseket szeretnék töröltetni.
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Ebben még a Nagyközségi Tanács által 1878-ban bejegyzett elővásárlási jog
szerepel.
Horváth Sándor

polgármester

A Pénzügyi Bizottság a tárgyalta.
Nagy István

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és javasolja az elővásárlási jogról történő
lemondást.
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek kérdése?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki a javaslattal egyetért, kérem, ezt a szándékát kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
34/2019.(III.7.) határozata
Elővásárlási jogról történő lemondásról
A képviselő-testület a Seregélyes, 416/4 hrsz.-ú, a természetben 8111 Seregélyes,
Bocskay utca 26. cím alatti ingatlanra vonatkozó ingatlan-nyilvántartás, tulajdoni lap
III.rész 3. pontjába 2031/1978.02.20. szám alatt bejegyzett elővásárlási jogról
lemond.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal.
Horváth Sándor

polgármester

Dr. Hegyi Katalin segítő szándékkal elmondta a Pittner dr. úrral kapcsolatos
véleményét, felhívta a figyelmemet bizonyos dolgokra. Illetve megkérdezte, hogy mi
a szándékunk a lakással kapcsolatban, mert ő megvásárolná. Mondtam, hogy erről a
Képviselő-testületet erről tájékoztatnom kell. Gondolkodjatok ezen és a következő
ülésen beszéljünk róla. Azzal is tisztában van, ha az orvosi rendelőt szeretnénk olyan
állapotba hozni, hogy megfeleljen az előírásoknak, akkor a lakás is kell hozzá. Nem
tudom, hogy ki tudjuk-e váltani.
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Ladányi László

alpolgármester

Nem tudjuk kiváltani. Jól gondolkodik egyébként teljesen.
Kassai Márta

ÜFHB tag

Én is utána néztem. Ez a 93-as évben volt. Én is akkor vettem meg a szolgálati
lakást. Akkor is meg akarta venni a doktornő, amikor a többi lakás elkelt. Akkor az lett
neki mondva, hogy mindenki más megveheti, csak az nem, aki az orvosi rendelővel
egy épületben lakik. Mások megkapták ezt a nagy lehetőséget és kedvezményt, ő
meg nem.
Horváth Sándor

polgármester

Ezen gondolkodjatok! Ha gondoljátok, hívok egy értékbecslőt és felértékeltetem, de
szerintem nincsen értelme.
Ladányi László

alpolgármester

Az ügyvédnőnk azt mondta, hogy nem jár neki semmi.
Horváth Sándor

polgármester

Megkaptam egy fiatal doktornő elérhetőségét, csütörtökön találkozom vele
személyesen.
Papp doktornő megkérdezte, hogy milyen szándékaink vannak a Pittner doktor úrral.
Ha szeretnénk vele megállapodni, akkor ő szívesen mentorálja.
A Digi-vel már kötöttünk velük szerződést a Szőlőhegyi víztoronyra. Mint kiderült a
seregélyesi víztorony is kellene nekik. Ugyanaz a szerződés, de összeg nincs
kitöltve. A Fejérvízzel az egyeztetések megtörténtek, ők hozzájárulnak. Nekünk 1 M
Ft volt a szőlőhegyi víztoronyra, szerintem azt ide is meg fogjuk kapni. A Fejérvíz
jelezte, hogy két hónapig még nem tudnak semmiféle munkát végezni, mert erősítési
munkákat végeznek. A következő testületi ülésre kiküldjük.
Horváth Péter

képviselő

Emelni nem lehet?
Horváth Sándor

polgármester

Az előzőnél is megpróbáltuk és ez lett a maximum.
Református Egyházközség megkeresett, támogatást kérnének a Református
templom felújításához.
Horváth Károly

jegyző

Mit szeretnének?
Horváth Sándor

polgármester

Gondolom az anyagi segítség lenne a legfontosabb.
Horváth Péter

képviselő

Összeget nem mondott?
Kassai Márta

ÜFHB tag

A beruházás hatalmas, minden pénz jól jön. 50 M Ft-ot nyertünk első körben.
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Horváth Sándor

polgármester

Bölcsőde fejlesztési programban el tudnánk indulni a mini bölcsőde második
csoportszobájával és talán támogatható is. A nagy bölcsőde nem fér bele. A
Baptisták üzemeltetésre átvennék, megkérdeztem tőlük. Nemsokára érkezni fog egy
megkeresés a csoportbővítéssel kapcsolatban, lehetne 8 fő is.
A közmeghallgatáson felmerült két dolog, amelyre reagálni kellene. Egyik a játszótér,
karban volt ugyan tartva, de ráférne egy komoly felújítás. Árajánlatot kértünk a
telepítő cégtől. Még nem érkezett meg. A fekvőrendőr ügyében mi az álláspont?
Ladányi László

alpolgármester

Ki kell tartani a korábbi döntéseink mellett. Ne szedjük fel.
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek más javaslata, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki a javaslattal egyetért, kérem, ezt a szándékát kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
35/2019.(III.7.) határozata
A fekvőrendőr ügyéről
A Képviselő-testület megtárgyalta a Seregélyes Kastély utcában elhelyezett un.
„fekvőrendőr” ügyét és a 102/2017.(V.22.) határozatában foglaltakat továbbra is
fenntartja, azaz nem szándékozik jelenlegi helyéről eltávolítani.
Megbízza a polgármestert a tájékoztatásra.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: 2019. március 22.
Több napirend, kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
A polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést berekesztette.
k.m.f.
Horváth Sándor
polgármester

Horváth Károly
jegyző
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