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Jegyzőkönyv
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. május 31.-i üléséről

Döntések:
Határozatok:
 81/2019.(V.31.) ...........A

képviselő-testület
napirendjéről

2019.

május

31.-i

ülésének

 82/2019.(V.31.) ...........Pályázat benyújtásáról a Belterületi utak, járdák, hidak

felújítása pályázati cél keretében
 83/2019.(V.31.) ...........Játszótér felújításáról
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Jegyzőkönyv
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. május 31.-i üléséről
Az ülés helye: Seregélyes, Községháza tanácskozó terme
Jelen vannak
Szavazati joggal:
Horváth Sándor
Ladányi László
Karkóné Lukácsy Marianna
Mohari Istvánné
Nagy István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Kajos Istvánné
Horváth Károly

alpolgármester
jegyző

Részvételi joggal:
Dr. Nagyné Imre Szabina

jegyzőkönyvvezető

Távollevők:
Horváth Péter
Sajtos József Tibor

képviselő
képviselő

Horváth Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a rendkívüli
sürgősséget a tárgyalandó témák fontossága indokolta.
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
81/2019.(V.31.) határozata
A képviselő-testület 2019. május 31.-i ülésének napirendjéről
A Képviselő-testület a 2019. május 31.-i ülésének napirendjét a meghívó szerinti
javaslattal egyezően hagyja jóvá.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont tárgyalása:
Pályázat benyújtásáról a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati cél
keretében
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A Helyi önkormányzatokért felelős miniszter kiírta az Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó pályázati felhívását. A Belterületi utak,
járdák, hidak felújítása című pályázati célra tudunk pályázni. Sajnos mindenre, amire
szükségünk lenne, nem lehet. A maximum 20 millió forint, ennek 25%-os önrészét
kellene vállalni. Ami most beleférne az a Béke utcának a befejezése és a Fő utcán az
iskolától a Nagyközig terjedő szakaszon a járda felújítása. Javaslom, hogy erre adjuk
be a pályázatot.
Ladányi László

alpolgármester

Miből lesz erre önrész. Az összes pályázathoz hozzá kel tenni.
Horváth Sándor

polgármester

A szennyvíztársulat megszűnik, a hivatal már átvette az ügyintézést, innen is több
mint tízmillió kerül át. Be kellene adni, és ha nem bírunk rá, akkor mondhatjuk azt is,
hogy lemondunk róla vagy csak az egyik elemet valósítjuk meg. Nem titok az sem,
hogy ha mindent teljesen meg akarunk csináltatni, akkor a mai árak alapján ezt többe
kerül.
Nagy István

képviselő

A Béke utcát kellene befejezni.
Ladányi László

alpolgármester

Szerintem meg a járda fontosabb. Ezen jár a falu.
Horváth Sándor

polgármester

Javaslom, hogy adjuk be, az esélyt ne szalasszuk el és majd meglátjuk, hogy
megvalósítható-e? Időnk nincs, a mai napon le kell zárni.
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 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
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Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
82/2019.(V.31.) határozata
Pályázat benyújtásáról a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati cél
keretében
A képviselő-testület jóváhagyja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével, a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3.
melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatásra meghirdetett pályázati felhívására, a Belterületi utak,
járdák, hidak felújítása című pályázati cél keretében:
a. a Béke utca útburkolat helyreállítása – felújítása;
b. a Fő utcának a Nagyköz és az általános iskola közötti szakasz járda
felújítása
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata tekintetében történő pályázat benyújtását.
A megvalósítás összköltsége: 20.000.000,- Ft
A megpályázott összeg: 15.000.000,- Ft
A pályázathoz biztosított önrész: 5.000.000,- Ft
A pályázati önerőt a 2019. évi költségvetéséről szóló 22/2018.(XII.21.) önkormányzati
rendelet 11. melléklet „Felújítások” kiadási előirányzat terhére biztosítja.
Megbízza a polgármester az önkormányzat nevében történő jognyilatkozatok
megtételére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal

2. Napirendi pont tárgyalása:
Játszótér felújításáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A közmeghallgatáson februárban felvetették. Jegyző úr kért egy árajánlatot, ami
nettó 2 millió felett van. A javaslatotokra megkerestem Szűcs Szabolcsot, aki nettó
1.220.000 Ft-os ajánlatot tett.
Kérem, hogy ezt fogadjuk el, ennél olcsóbbat nem találtunk.
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.
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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
83/2019.(V.31.) határozata
Játszótér felújításáról
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező Seregélyes 228/59 hrsz.-ú
ingatlanon levő játszótér felújítási munkálatainak elvégzésére Szűts Szabolcs egyéni
vállalkozó (8128 Aba, Belsőbáránd, Erdészház 1.) 1.220.000 Ft+Áfa ajánlatát fogadja
el.
Megbízza a polgármestert a munkálatok megrendelésére.
A beruházás költségét a 2019. évi költségvetéséről szóló 22/2018.(XII.21.)
önkormányzati rendelet 11. melléklet „Felújítások” kiadási előirányzat terhére
biztosítja.
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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