Szám.: SER/62-14/2019

Jegyzőkönyv
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. június 17.-i üléséről

Döntések:
Rendeletek:
 9/2019.(VI.18.) ............A

helyi építési szabályzatról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról

1/2018.(I.23.)

Határozatok:
 84/2019.(VI.17.) ..........A

képviselő-testület
napirendjéről

2019.

június

17.-i

ülésének

 85/2019.(VI.17.) ..........A HÉSZ 1. módosításával összefüggő környezeti vizsgálat

szükségességéről
 86/2019.(VI.17.) ..........Dr. Nemes Csaba szakorvossal kötendő szerződésekről
 87/2019.(VI.17.) ..........Az önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításról
 88/2019.(VI.17.) ..........Az

EKR000369312019
„Csapadékvíz
Seregélyesen” tárgyú közbeszerzési eljárásról

 89/2019.(VI.17.) ..........Rézsűkasza beszerzés támogatásáról
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elvezetés

Jegyzőkönyv
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. június 17.-i üléséről
Az ülés helye: Seregélyes, Községháza tanácskozó terme
Jelen vannak
Szavazati joggal:
Horváth Sándor
Horváth Péter
Karkóné Lukácsy Marianna
Mohari Istvánné
Sajtos József Tibor

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Kajos Istvánné
Horváth Károly
Horváth Attila

alpolgármester
jegyző
ÜFHB tag

Részvételi joggal:
Dr. Nagyné Imre Szabina

jegyzőkönyvvezető

Távollevők:
Ladányi László
Nagy István

alpolgármester
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
84/2019.(VI.17.) határozata
A képviselő-testület 2019. június 17.-i ülésének napirendjéről
A Képviselő-testület a 2019. június 17.-i ülésének napirendjét a meghívó szerinti
javaslattal egyezően hagyja jóvá.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont tárgyalása:
A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és szabályozási terve 1. módosításáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

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 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 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
85/2019.(VI.17.) határozata
A HÉSZ 1. módosításával összefüggő környezeti vizsgálat szükségességéről
Seregélyes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
szabályozási terv 1. módosításával kapcsolatban:

a

HÉSZ

és

1. megállapítja, hogy a településrendezési eszközök módosítása az egyes
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kr) hatálya alá tartozik,
2. a módosítása következtében várható környezeti hatásokat nem tartja
jelentősnek, ezért úgy dönt, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatását nem
tartja szükségesnek, tekintettel arra, hogy Kr 1. § (3) bekezdés a) pontja és a
4. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat megkérte a környezet
védelméért
felelős
szervek
véleményét
a
környezeti
vizsgálat
szükségességéről, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy
természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás,
azaz szükséges-e a környezeti vizsgálat lefolytatása; a környezet védelméért
felelős szervek nem jelezték, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatását
szükségesnek tartják a módosítással érintett területek vonatkozásában.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
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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
9/2019.(VI.18.) önkormányzati rendelete
A helyi építési szabályzatról szóló 1/2018.(I.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2. Napirendi pont tárgyalása:
Dr. Nemes Csaba szakorvossal kötendő szerződésekről
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Mind a Magyar Orvosi Kamara, mind az ÁNTSZ a véleményét megküldte. Támogatja
mind a két szervezet. Ezt a szerződést az ügyvédnő készítette. Módosítottunk is
benne az ÁNTSZ kérésének megfelelően. Doktor úr is megkeresett ma,
szeptemberben már kezdene. Múlt héten kaptuk meg a nyilatkozatokat, előbb nem
tudtunk vele foglalkozni.
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 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 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
86/2019.(VI.17.) határozata
Dr. Nemes Csaba szakorvossal kötendő szerződésekről
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a
Seregélyesi 2. számú háziorvosi körzetre vonatkozó előszerződés megkötésére
vonatkozó javaslatot, és a következő határozatot hozza:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Dr. Nemes Csaba (lakcíme: 8111
Seregélyes, Mikszáth Kálmán utca 18.) aneszteziológia-intenzív terápia szakorvossal
a Seregélyesi 2. számú betöltetlen háziorvosi körzetre vonatkozóan területi ellátási
érdekből a határozat mellékletében szereplő előszerződést köti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztésben foglalt
előszerződés és az előszerződés 1. számú mellékletét képező feladat-ellátási
szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont tárgyalása:
Az önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításról
Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Bödő Jánosné Marika sajnos itt hagyott minket. Tudtuk, hogy beteg, nem tudtuk,
hogy ennyire. Szerdán 5 órakor lesz a temetése. Brigi megkért minket, hogy az
önkormányzat is búcsúztassa. Van lehetőségünk arra, hogy az önkormányzat
halottjának tekintsük, vagy a temetéshez hozzájáruljunk. Segítette az iskola munkáját
is.
A díszpolgároknál többszáz ezer forintot fizetett az önkormányzat, utána ezt
lekorlátoztuk.
Horváth Károly

jegyző

Legutóbb Horváth Sándor jegyző úr esetében más volt, mert ő a közszolgálat
halottjának lett nyilvánítva és 250.000 Ft-ot került átvállalásra.
Horváth Sándor
Én 250.000 Ft-ot javasolnék, hogy annyival járuljunk hozzá.
Van-e valakinek kérdése az üggyel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki a javaslattal 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
87/2019.(VI.17.) határozata
Az önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításról
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete az önkormányzat által
alapított Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ könyvtárosa, Bödő Jánosné
tevékenységét elismerve emlékét kegyelettel megőrzi, saját halottjának tekinti.
Temetkezési költségeiből 250.000,- Ft összeget átvállal.
A költségeket a 2019. évi költségvetéséről szóló 22/2018.(XII.21.) önkormányzati
rendelet Önkormányzat – Általános tartalékok kiadási előirányzat terhére biztosítja.
Megbízza a polgármester, hogy döntésről a hozzátartozót értesítse.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont tárgyalása:
Az EKR000369312019 „Csapadékvíz elvezetés
közbeszerzési eljárásról
Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester
Horváth Sándor

Seregélyesen”

tárgyú

polgármester

Csapadékvíz elvezetés Seregélyesen tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást a
Közbeszerzésről szóló törvény 75 § (1) b) pontja alapján eredménytelennek
nyilvánítjuk, tekintettel arra, hogy az ajánlattevők az ajánlataikat visszavonták, így
azok érvénytelenek. Gyakorlatilag nincs más lehetőségünk.
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 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
88/2019.(VI.17.) határozata
Az EKR000369312019 „Csapadékvíz elvezetés Seregélyesen” tárgyú
közbeszerzési eljárásról
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete az EKR000369312019
„Csapadékvíz elvezetés Seregélyesen” tárgyú közbeszerzési eljárást, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 75. § (1) bekezdés b) pontja
alapján eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevők az
ajánlataikat visszavonták, így azok a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelenek.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont tárgyalása:
Rézsűkasza beszerzés támogatásáról
Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A régi rézsűkasza elromlott, nagyon le vagyunk maradva a fűnyírással, kevés az
ember is. Múlt héten néztünk egy használtat, de nem volt megfelelő a mi MTZ-hez.
Kértünk be 8-10 helyről ajánlatot. A legkedvezőbb ajánlat 3,4 M Ft+áfa. Ezzel
dinamikusabban, gyorsabban tudnánk haladni. Én javaslatot tennék arra, hogy ezt a
3,4 M Ft+áfás gépet vegyük meg. Gyöngyit megkérdeztem, a hosszútávú lekötések
kamataiból tudnánk fedezni. Lajosnál is van valamennyi pénzmaradvány.
Van-e valakinek kérdése az üggyel kapcsolatban?
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
89/2019.(VI.17.) határozata
Rézsűkasza beszerzés támogatásáról
A képviselő-testülete a Seregélyes Nonprofit Kft. részére rézsűkasza beszerzés
céljára 3,4 M Ft+áfa összegben többletforrást biztosít az önkormányzat pénzügyi
lekötései kamata terhére.
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Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.
Megbízza a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetés félévi módosításakor a
költségvetés-módosítási rendelet tervezet javaslatba, ezen döntéssel jóváhagyott
kiadást terveztesse be.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal; 2019.07.15.
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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