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Jegyzőkönyv
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. május 20.-i üléséről
Az ülés helye: Seregélyes, Községháza tanácskozó terme
Jelen vannak
Szavazati joggal:
Horváth Sándor
Ladányi László
Horváth Péter
Karkóné Lukácsy Marianna
Mohari Istvánné
Sajtos József Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Kajos Istvánné
Horváth Károly
Pinke Péter
Horváth Attila
Kassai Márta
Györök Gyöngyi

alpolgármester
jegyző
PB tag
ÜFHB tag
ÜFHB tag
gazdasági vezető

Részvételi joggal:
Dr. Nagyné Imre Szabina

jegyzőkönyvvezető

Távollevők:
Nagy István

képviselő

Horváth Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendre.
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
66/2019.(V.20.) határozata
A képviselő-testület 2019. május 20.-i ülésének napirendjéről
A Képviselő-testület a 2019. május 20.-i ülésének napirendjét a meghívó szerinti
javaslattal egyezően hagyja jóvá.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont tárgyalása:
Beszámoló a polgármesteri hivatal 2018. évi munkájáról, az adóztatásról
Előterjesztő: Horváth Károly – jegyző

Horváth Károly

jegyző

Törvényi kötelezettségnek teszünk eleget. Mindig vannak változások. Szeretném
megköszönni a képviselő-testület hivatalhoz való hozzáállását. Nem tudom, hogy a
kollegákhoz van-e kérdés?
Horváth Sándor

polgármester

Én a beszámolón kívül szeretném megköszönni nektek a munkát. Azt nem mindenki
látja, hogy milyen változások vannak.
Kajos Istvánné

alpolgármester

Szeretnénk megköszönni a helytállást.
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek még kérdése az üggyel kapcsolatban?
Több kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
67/2019.(V.20.) határozata
A polgármesteri hivatal beszámolójáról és az adóztatásról
A Képviselő-testület megtárgyalta a jegyző Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja szerint tett
előterjesztése alapján a Seregélyesi Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról
szóló beszámolót és azt elfogadja, ezzel egyidejűleg a 59/2018.(V.28.) határozatát
végrehajtottnak tekinti.
Megtárgyalta, a helyi önkormányzatok és szervek, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.
évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g.) pontja szerinti adóztatásról szóló beszámolót
és azt elfogadja, ezzel egyidejűleg az 59/2018.(V.28.) határozatát végrehajtottnak
tekinti.
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A testület megbízza a jegyzőt, hogy a Seregélyesi Polgármester Hivatal 2019. évi
munkájáról szóló beszámolót, ennek keretében, a 2019. évi adóztatásról szóló
beszámolót készítse el és terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Horváth Károly - jegyző
Határidő: 2020. május 31.

2. Napirendi pont tárgyalása:
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Horváth Károly – jegyző
Horváth Sándor

polgármester

Nálunk jól működik, a Sárvíz Szociális Szolgáltató Központtal jók a kapcsolataink.
Kassai Márta

ÜFHB. tag

Tényleg elmondható, hogy Seregélyesen teljes az együttműködés, és mindenkinek,
aki ebben részt vesz, köszönet jár.
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek még kérdése az üggyel kapcsolatban?
Több kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
68/2019.(V.20.) határozata
A gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatok 2018. évi ellátásáról
A Képviselő-testület megtárgyalta és értékelte az 1997. évi XXXI. tv. 96. §-ának (6)
bekezdése alapján az önkormányzat gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatai
ellátásáról szóló 2018. évi tevékenységét, valamint az önkormányzat által nyújtott
pénzbeli és természetbeni ellátásokat. A testület részletes bemutatást kapott az
önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint
a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekről.
A Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ működésével a szociális szolgáltatások –
ezen belül a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, a házi segítségnyújtás, az
étkeztetés és az idősek klubja- ellátása szakemberek közreműködésével,
szervezetten történik. Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásával
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foglalkozó ügyintézővel, a jelzőrendszer tagjaival a kapcsolat jó. A jelzőrendszer jól
működik. Pszichológus alkalmazásával hatékony a munkavégzés színvonala.
A civil szervezetekkel a kapcsolat kialakítás jó.
A testület megbízza a jegyzőt, hogy a határozatot 2019.05.30-ig küldje meg a
gyámhatóságnak, továbbá a gyerekjóléti, gyermekvédelmi feladatok 2019. évi
ellátásáról szóló beszámolót a Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ bevonásával
készíttesse el és tárja a testület elé 2020.05.30.-ig
Felelős: Horváth Károly jegyző
Határidő: 2019.05.30. - 2020.05.30.
3. Napirendi pont tárgyalása:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

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

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
69/2019.(V.20.) határozata
A lejárt határidejű határozatokról
A Képviselő-testület, a polgármesternek a 2019. május 20.-i ülésére beterjesztett
beszámolóját, a 23-35/2019.(III.7.); a 36-38/2019.(III.19.); 39-41/2019.(III.25.);
a 42-52/2019.(IV.15.); az 53-65/2019.(IV.29.) képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
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4. Napirendi pont tárgyalása:
Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

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

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
70/2019.(V.20.) határozata
Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
A Képviselő-testület a polgármesternek az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
szóló, a 2019. május 20.-i ülésre beterjesztett tájékoztatóját, az előterjesztés szerinti
tartalommal, jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont tárgyalása:
A 2018. évi költségvetéséről szóló 16/2017.(XII.19.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A bizottságok is megtárgyalták. Kérném a bizottságok véleményét.
Pinke Péter

PB tag

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Péter

képviselő

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

polgármester

Van-e valakinek még kérdése az üggyel 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 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő rendeletet alkotta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019.(V.21.) önkormányzati rendelete
A 2018. évi költségvetésről szóló 16/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
6. Napirendi pont tárgyalása:
A 2018. évi zárszámadással összefüggő egyes döntésekről
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A bizottsági ülésen megbeszéltük, mind az öt témában egy véleményre jutottunk.
Külön kellene az öt témában a határozatot meghoznunk. A vagyonkimutatással
kapcsolatban kérdezem a bizottságok véleményét.
Pinke Péter

PB tag

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Péter

képviselő

Az Ügyrendi Fejlesztési és Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
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 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
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Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
71/2019.(V.20.) határozata
A vagyonkimutatásról
A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól" szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 110. § (2) bekezdése valamint az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a 2018. évi költségvetési
zárszámadás előterjesztésének keretében megismerte az önkormányzat és
költségvetési szerveire vonatkozó vagyonkimutatást és azt jóváhagyólag tudomásul
veszi.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Sándor

polgármester

Az Mötv 113. § szerinti közzététellel kapcsolatban kérdezem a bizottságok
véleményét.
Pinke Péter

PB tag

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Péter

képviselő

Az Ügyrendi Fejlesztési és Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
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 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
72/2018.(V.20.) határozata
Az Mötv. 113. § szerinti közzétételről
A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 113. §-a szerinti, a helyi önkormányzat költségvetési, a
költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére
vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körét megismerte, azt az
előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
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Megbízza a jegyzőt a helyben szokásos módon történő közzétételre.
Felelős: Horváth Károly – jegyző
Határidő: 2019. június 1.
Horváth Sándor

polgármester

A belső ellenőrzéssel kapcsolatban kérdezem a bizottságok véleményét.
Pinke Péter

PB tag

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Péter

képviselő

Az Ügyrendi Fejlesztési és Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
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 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
73/2019.(V.20.) határozata
A 2018. évben végzett belső ellenőrzési tevékenység éves összefoglaló
ellenőrzési jelentéséről
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete A költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.)
kormányrendelet 48.§-a alapján Seregélyes Nagyközség Önkormányzatánál és
költségvetési szerveinél 2018. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről
készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal
jóváhagyólag elfogadja.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.
Felelős: Horváth Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Sándor

polgármester

A Seregélyesi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer minőségének értékelése
tekintetében kérdezem a bizottságok véleményét.
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Pinke Péter

PB tag

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Péter

képviselő

Az Ügyrendi Fejlesztési és Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
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 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
74/2019.(V.20.) határozata
A Seregélyesi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer minőségének
értékeléséről
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet 11.§ rendelkezései alapján a Seregélyesi Polgármesteri Hivatal, mint
költségvetési szerv vezetőjének értékelését a költségvetési szerv belső
kontrollrendszerének minőségéről a Kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdése alapján a
polgármester előterjesztésében megismerte, azt az előterjesztés szerinti tartalommal
jóváhagyólag elfogadja.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.
Felelős: Horváth Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Sándor

polgármester

A környezetvédelmi alap felhasználása tekintetében kérdezem a bizottságok
véleményét.
Pinke Péter

PB tag

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Péter

képviselő

Az Ügyrendi Fejlesztési és Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
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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 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
75/2019.(V.20.) határozata
A környezetvédelmi alap felhasználásáról
A Képviselő-testület megállapítja, hogy 2018 évben a környezetvédelmi alapot
tartalékolta, abból felhasználás nem keletkezett.
A Képviselő-testület a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 58. § (5) bekezdése alapján a környezetvédelmi alap felhasználását, a
törvény 21/B § (3) bekezdésével összhangban 2019. évre. 2.658.096.-Ft összeggel a
szennyvízcsatorna hálózat bővítésére használja fel.
Megbízza polgármestert az előirányzat átcsoportosítás érdekében 2019. évi
költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása során intézkedjen.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: 2019.08.30.
7. Napirendi pont tárgyalása:
A 2018. évi költségvetés zárszámadásáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A bizottságok is megtárgyalták. Kérném a bizottságok véleményét.
Pinke Péter

PB tag

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Péter

képviselő

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

polgármester

Van-e valakinek még kérdése az üggyel kapcsolatban?
Több 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 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő rendeletet alkotta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019.(V.21.) önkormányzati rendelete
A 2018. évi költségvetés zárszámadásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
8. Napirendi pont tárgyalása:
Az elismerő címek alapításáról és adományozásának
11/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Horváth Károly – jegyző
Horváth Sándor

rendjéről

szóló

polgármester

Az Ügyrendi, Fejlesztési és Humán bizottság is megtárgyalta. Kérném a bizottság
véleményét.
Horváth Péter

képviselő

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

polgármester

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

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő rendeletet alkotta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2019.(V.21.) önkormányzati rendelete
Az elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről
11/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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szóló

9. Napirendi pont tárgyalása:
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

szóló

3/2018.(IV.24.)

polgármester

Az Ügyrendi, Fejlesztési és Humán bizottság is megtárgyalta. Kérném a bizottság
véleményét.
Horváth Péter

képviselő

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

polgármester

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

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő rendeletet alkotta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2019.(V.21.) önkormányzati rendelete
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2018.(IV.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
10. Napirendi pont tárgyalása:
A Tűzoltó-parancsnokság beszámolójáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Minden évben szükséges ezt is megtárgyalni. 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 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
76/2019.(V.20.) határozata
A Tűzoltó-parancsnokság beszámolójáról
A Képviselő-testület Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság által, a tűz
elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény 30. § (5) bekezdése alapján előterjesztett, a Székesfehérvári Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2018 évben végzett tűzvédelmi tevékenységéről szóló
beszámolóját jóváhagyólag elfogadja.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal

11. Napirendi pont tárgyalása:
Egyebek
Horváth Sándor

polgármester

Palluch Józsefék kérelmezték a szőlőhegyi, templom melletti úton levő telkük
belterületbe vonását.
Horváth Károly

jegyző

Ezt az önkormányzat kérelmezheti. Az előterjesztésben mindenre igyekeztünk kitérni.
Az összes közmű a közterületen megtalálható, a telek víz, gáz, villany és
szennyvízelvezető rendszerrel kiépített.
Ladányi László

alpolgármester

Korábban már beszéltünk ezekről a dolgokról és abban maradtunk, hogy az
önkormányzat ezeket a költségeket nem állja, azt a tulajdonos fizesse meg.
Horváth Károly

jegyző

Ezt vállalják, az előterjesztés melléklete szerinti nyilatkozattal. Egyébként az ügyet a
Jellasity ügyvéd úr viszi, Őt bízták meg.
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek még kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Több 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 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
77/2019.(V.20.) határozata
Belterületbe vonási eljárás kezdeményezéséről
A Képviselő-testület megtárgyalta a Seregélyes 0327/311 hrsz.-ú és a Seregélyes
0327/266 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében benyújtott belterületbe vonási eljárás
kezdeményezését.
A Képviselő-testület a Seregélyes 0327/311 hrsz.-ú és a Seregélyes 0327/266 hrsz.ú ingatlan belterületbe vonását kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál.
A belterületbe vonással kapcsolatos valamennyi költséget és díjat a Seregélyes
0327/311 hrsz.-ú ingatlannal rendelkezni jogosultak viselik.
Amennyiben a költségviselő ügyfél határidőn belül nem fizeti meg a megállapított
földvédelmi járulékot az önkormányzat részére úgy a Törvény 13. § (1) bekezdés
második mondata alapján az engedély jogosultjaként a Polgármester az
Önkormányzat képviseletében eljárva lemond a termőföld más célú hasznosítására
vonatkozó engedélyben foglalt jogosultságról.
A Képviselő-testület a belterületbe vonni kért földrészleteket a településszerkezeti
tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználja.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az érintett ingatlanok
tulajdonosainak nyilatkozata és a későbbiekben csatolt vázrajzok alapján a
Földhivatalnál a belterületbe vonási eljárást indítsa meg és a földvédelmi eljárással
kapcsolatban az Önkormányzat képviseletében járjon el.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Sándor

polgármester

Seregélyes Nonprofit Kft, a tavalyi évhez hasonlóan benyújtotta a 2018. évi
egyszerűsített éves beszámolóját. Javaslom, hogy fogadjuk el.
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.

- 15 -

A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
78/2019.(V.20.) határozata
A Seregélyes Nonprofit Kft 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata, a „Seregélyes” Településüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. alapítója a 2018. évi egyszerűsített éves
beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja, letétbe helyezéséről
gondoskodik és a helyben szokásos módon, továbbá az önkormányzat honlapján
közzé teszi.
Megállapítja, hogy a Kft:
-

eszközök és források egyezősége melletti mérleg főösszege: 13.198 ezer
forint;

-

adózás előtti eredménye: 2.681 ezer forint;

-

társasági adófizetési kötelezettsége: 70 ezer forint;

-

az adóalap csökkentő tételeket teljes körűen veszi figyelembe;

-

fejlesztési tartalék képzés céljára lekötött összege 1.340 ezer forint;

-

2018 évi adózott eredménye 2.611 ezer forint nyereség;

-

2018 évi adózott eredményét 2.611 ezer forintot eredménytartalékba helyezi

Megállapítja, hogy a beszámolót és mellékleteit a Kft Felügyelő Bizottsága
véleményezte és jóváhagyta.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Sándor

polgármester

A Miniszterelnökség kiírta az MFP-HOR/2019 – Orvosi rendelő című pályázatot.
Korábban már megkezdődött az igényfelmérés a helyi szolgáltatóktól. Jönnek be az
igények. Az Econoserve Kft. erre a pályázatra is megküldte az ajánlatát és a
szerződés tervezetét. Pályázat nélkül nem megyünk semmire önerőből. Javaslom,
hogy fogadjuk el és adjuk be a pályázatot.
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 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
79/2019.(V.20.) határozata
Az MFP-HOR/2019 – Orvosi rendelő című pályázatról
A Képviselő-testület megtárgyalta az MFP-HOR/2019 – Orvosi rendelő című pályázat
ügyét.
A képviselő-testület a
tekintetében benyújtja.

pályázatot

Seregélyes

Nagyközség

Önkormányzata

Az Econoserve Üzleti Tanácsadó Kft. (1122 Budapest, Városmajor u. 10.) MFPHOR/2019 – Orvosi rendelő című pályázat tekintetében tett ajánlatát és megbízási
szerződés tervezetét változatlan tartalommal elfogadja.
Megbízza a polgármestert az előterjesztés szerinti megbízási szerződés
önkormányzat nevében történő aláírására, továbbá a pályázat benyújtásával
összefüggő jognyilatkozatoknak az önkormányzat nevében történő megtételére
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Sándor

polgármester

A Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke megkereséssel élt, annak tekintetében, hogy
bölcsődei férőhelyek fejlesztését tervezzük-e és ebben kéri a nyilatkozatunkat. Úgy
hiszem, nincs miről beszélni, hiszen a terveink megvannak az új óvoda épületének
bővítéséhez erre a célra.
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 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
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Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
80/2019.(V.20.) határozata
Nyilatkozat bölcsődei férőhelyek fejlesztéséről
A Képviselő-testület megtárgyalta a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének az
FMÖ/14-30/2019 számú megkeresését a bölcsődei férőhelyek fejlesztésének
tekintetében és lenyilatkozza, hogy Seregélyes Nagyközség Önkormányzata azt
tervezi, a számára megfelelő pályázati konstrukciók esetén annak megvalósítására a
pályázatát benyújtja.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
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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