Jegyzőkönyv
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. február 13-i üléséről.
Az ülés helye: Seregélyes, Községháza tanácskozó terme
Jelen vannak
Szavazati joggal:
Horváth Sándor
Ladányi László
Karkóné Lukácsy Marianna
Mohari Istvánné
Nagy István
Sajtos József Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Horváth Károly
Kajos Istvánné
Kassai Márta
Pinke Péter

jegyző
alpolgármester
ÜFHB tag
PB tag

Részvételi joggal:
Sándor-Németh Nikolett

jkv. Vezető

Távollévők:
Horváth Péter

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
34/2017.(II.13.) határozata
A képviselő-testület 2017. február 13.-i ülésének napirendjéről
A Képviselő-testület a 2017. február 13.-i ülésének napirendjét a meghívó szerinti
javaslattal egyezően hagyja jóvá
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont tárgyalása:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Kiegészíteni való?
Ha nincs, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, 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
35/2017.(II.13.) határozata
A lejárt határidejű határozatokról
A Képviselő-testület, a polgármesternek a 2017. február 13.-i ülésére beterjesztett
beszámolóját, a 153-159/2016.(XII.19.), az 1-28/2017.(I.10.) és a 29-31/2017.(I.19.)
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról elfogadja.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont tárgyalása:
Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Kiegészíteni való?
Ha nincs, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, 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
36/2017.(II.13.) határozata
Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
A Képviselő-testület a polgármesternek az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
szóló, a 2017. február 13-i ülésre beterjesztett tájékoztatóját, az előterjesztés szerinti
tartalommal, jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont tárgyalása:
A 2017. évi költségvetés megalkotásával összefüggő egyes döntésekről
Előterjesztő: Horváth Károly – jegyző
Horváth Sándor

polgármester

Kérném a bizottságok véleményét.
Nagy István

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Karkóné Lukácsy Marianna

képviselő

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

polgármester

Aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, 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
37/2017.(II.13.) határozata
Az önkormányzat 2017-2020. évre vonatkozó adósságot keletkeztető ügyleteiről
A Képviselő-testület, a 2017. évi költségvetési rendelet megalkotása tekintetében, az
Áht. 29/A §-ban foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét
a következők szerint állapítja meg:
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Saját bevételek összege:
2017..............123.500 E Ft
2018..............111.800 E Ft
2019..............114.300 E Ft
2020..............119.800 E Ft
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
2017.........................0 E Ft
2018.........................0 E Ft
2019.........................0 E Ft
2020.........................0 E Ft
Előzőek alapján az Önkormányzat megfelel a Stabilitási törvény 10. § (5)
bekezdésében foglalt követelménynek, amely szerint: „Az önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot
keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az
önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át”.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal
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
38/2017.(II.13.) határozata
A környezetvédelmi alap 2017 évi felhasználásáról
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 2017. évre. 2016.12.31.-i állapot
szerinti 11.859.096.- Ft összeggel a szennyvízcsatorna hálózat bővítésére használja
fel.
Megbízza polgármestert az előirányzat biztosításának beépítésére a 2017 évi
költségvetés tervezése során.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal
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4. Napirendi pont tárgyalása:
A 2017. évi költségvetésről
Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Kérném a bizottságok véleményét.
Nagy István

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja azzal, hogy a
céltartalékból 10MFt-ot az általános tartalékba kell átcsoportosítani.
Karkóné Lukácsy Marianna

képviselő

Az Ügyrendi, Fejlesztési és Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
azzal, hogy a céltartalékból 10MFt-ot az általános tartalékba kell átcsoportosítani.
Horváth Sándor

polgármester

Az előterjesztés a bizottságok javaslata szerint átdolgozásra került.
Aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, 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
4/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete
A 2017. évi költségvetéséről
( A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
5. Napirendi pont tárgyalása:
A Fejér megyei Kormányhivatal FE/02/487-1/2017 törvényességi felhívásáról
Előterjesztő: Horváth Károly – jegyző
Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Kiegészíteni való?
Ha nincs, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, 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
39/2017.(II.13.) határozata
A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/487-1/2017 törvényességi felhívásáról
A Képviselő-testület, a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/487-1/2017
törvényességi felhívását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, ezért
haladéktalanul gondoskodik a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról szóló 9/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont tárgyalása:
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról szóló 9/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Horváth Károly – jegyző
Horváth Sándor

polgármester

Kérném a bizottságok véleményét.
Nagy István

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Karkóné Lukácsy Marianna

képviselő

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

polgármester

Aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, 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
5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról szóló 9/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
( A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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7. Napirendi pont tárgyalása:
A Közszolgálati Tisztviselők Napjáról
Előterjesztő: Horváth Károly – jegyző
Horváth Sándor

polgármester

Kérném a bizottságok véleményét.
Nagy István

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Karkóné Lukácsy Marianna

képviselő

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

polgármester

Aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, 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
6/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete
A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról
( A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
8. Napirendi pont tárgyalása:
A 2017. évi munkatervről
Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Kiegészíteni való?
Ha nincs, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, 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
40/2017.(II.13.) határozata
A képviselő-testület 2017. évi munkatervéről
A Képviselő-testület megtárgyalta a 2017. évi munkatervéről szóló előterjesztést és
azt, jóváhagyja.
A 197/2015.(XI.30.) határozatával jóváhagyott 2016. évi munkatervét végrehajtottnak
tekinti.
Megbízza a polgármestert 2018. évi munkaterv előkészítésére
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: 2017.12.31
9. Napirendi pont tárgyalása:
A 2017. évi igazgatási szünetről
Előterjesztő: Horváth Károly – jegyző
Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Kiegészíteni való?
Ha nincs, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, 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
41/2017.(II.13.) határozata
A 2017. évi igazgatási szünetről
A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - tekintettel a 30/2012. (III.7.)
Korm. rendelet 13-15. §-ban foglalt rendelkezésekre - a Seregélyesi Polgármesteri
Hivatal tekintetében 2017. évben az igazgatási szünetet a következők szerint
határozza meg, rendeli el:
Az igazgatási szünet a nyári időszakban 2017. július 24-tól 2017. augusztus 27-ig, a
téli időszakban 2017. december 25-tól 2018. január 7. napjáig tart.
Az igazgatási szünet alatt kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a
köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét, de az
igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság
teljes egésze kiadható.

-8-

Az igazgatási szünet idő tartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása
érdekében a Polgármesteri Hivatal ügyeletet tart.
Az ügyeleti rendet a jegyző Intézkedésben állapítja meg.
Felelős: Horváth Károly - jegyző
Határidő: 2018. január 7.
10. Napirendi pont tárgyalása:
A vagyonnyilatkozatokról
Előterjesztő: Nagy István – P.B. Elnök
Nagy István

képviselő

Mindenki határidőben leadta.
Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Kiegészíteni való?
Ha nincs, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, 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
42/2017.(II.13.) határozata
Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről
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
alpolgármester
az
Mötv.
39.§
(1)
bekezdésében
megfogalmazott
vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének 2017. évben határidőre eleget tett.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal.
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11. Napirendi pont tárgyalása:
A polgármester szabadságáról
Előterjesztő: Horváth Sándor polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Bejelentem érintettségemet.
Horváth Károly

jegyző

Ne zárják ki a döntéshozatalból
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
1 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
43/2017.(II.13.) 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
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
1 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
44/2017.(II.13.) 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
a. előző évben igénybe vett szabadsága 36 nap,
b. ki nem vett szabadsága 116 nap.
c. 2017. évre 39 nap szabadság illeti meg
összesen 2017. december 31.-ig 155 nap szabadság illeti meg.
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2. 225/C.§ (2) bekezdése alapján Horváth Sándor polgármester 2017. 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 10 nap, Szeptember 4 nap, Október 0
nap, November 0 nap, December 10 nap,
Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2017.12.31
Felelős: jegyző
12. Napirendi pont tárgyalása:
A polgármester jubileumi jutalmáról
Előterjesztő: Horváth Károly - jegyző
Horváth Sándor

polgármester

Bejelentem érintettségemet.
Ladányi László

alpolgármester

Ne zárjuk ki a döntéshozatalból
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
1 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
45/2017.(II.13.) határozata
A polgármester kizárásáról jubileumi jutalma tekintetében
A Képviselő-testület, a polgármester jubileumi jutalmáról szóló döntése ügyében
Horváth Sándor polgármestert a döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelős: Horváth Károly - jegyző - a tájékoztatásra
Határidő: azonnal
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
1 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
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Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
46/2017.(II.13.) határozata
A polgármester jubileumi jutalmáról
A Képviselő-testület, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
225L. § (1) bekezdése, 150. § (2) bekezdés b) pontja alapján, Horváth Sándor
polgármester részére 30 éves jubileumi jutalmat állapít meg. háromhavi
illetményének megfelelő 1.645.200,.-Ft összegben
Az előirányzat az önkormányzat 2017. évi költségvetésének önkormányzat –
személyi juttatások kiadási előirányzatban rendelkezésre áll.
Megbízza a jegyzőt a szükséges dokumentumok előkészítésére, és Ladányi László
alpolgármestert, azok aláírására.
Felelős: Ladányi László - alpolgármester
Horváth Károly - jegyző
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont tárgyalása:
A Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulat
üzemeltetési szerződéséről
Előterjesztő: Horváth Sándor polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Kérném a bizottságok véleményét.
Nagy István

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Karkóné Lukácsy Marianna

képviselő

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

polgármester

Aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:

- 12 -

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
47/2017.(II.13.) határozata
A Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulat
üzemeltetési szerződéséről
A képviselő-testület megtárgyalta a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és
Környezetvédelmi Társulat üzemeltetési szerződéséről szóló előterjesztést, mejet
jóváhagyólag elfogad.
Megbízza a polgármestert a szerződés aláírására.
A 2017. évi önkormányzati hozzájárulás összegét 581.000,-Ft-ot a 2017. évi
költségvetésében biztosítja és egyben kötelezettséget vállal a 2018. június 30-ig
terjedő időszakra az önkormányzati hozzájárulás összegének, 290.500,-Ft-nak a
betervezésére a 2018 évi költségvetésébe.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal.
14. Napirendi pont tárgyalása:
A Községi Könyvtár
működéséről

Seregélyes

intézmény

ellenőrzéséről

és

további

Előterjesztő: Horváth Sándor polgármester
Sajtos József Tibor

képviselő

Ne kapkodjunk, májusig van időnk, a szakértőt kérdezzük meg, minekünk a leg
optimálisabb működésbe és költséghatékonyságban.
Ladányi László

alpolgármester

Mivel bízzuk meg a szakértőt?
Sajtos József Tibor

képviselő

Törvényes működés és takarékos gazdálkodás. Ezt milyen formában lehet
megvalósítani?
Horváth Károly

jegyző

Ki ez a szakértő?
Sajtos József Tibor

képviselő

A szakértő a megyei könyvtár igazgatója. Vasné Borsos Beáta.
Horváth Sándor

polgármester

Aki ezzel egyetért, hogy megbízzuk a szakértőt, kérem, jelezze.
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
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a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
48/2017.(II.13.) határozata
A Községi Könyvtár Seregélyes intézmény ellenőrzéséről és további
működéséről
A képviselő-testület a Községi Könyvtár Seregélyes és a Művelődési Ház Seregélyes
önkormányzati intézmények tekintetében kikéri Vasné Borsos Beáta Bíborka
szakértő (a Fejér Megyei Könyvtár igazgatója) állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy
a fenti intézmények költséghatékony és jogszabályszerű, optimális működtetése,
fenntartása érdekében adja meg szakvéleményét.
Megbízza a polgármestert Sajtos József Tibor képviselő útján a szakvélemény
beszerzésére.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: 2017.04.30.

15. Napirendi pont tárgyalása:
A Béke utcával párhuzamos utcanyitásról
Előterjesztő: Horváth Károly – jegyző
Horváth Sándor

polgármester

Kérném a bizottságok véleményét.
Nagy István

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Karkóné Lukácsy Marianna

képviselő

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

polgármester

Aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, 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
49/2017. (II.13.) határozata
A Béke utcával párhuzamos új utcanyitásról
A Képviselő-testület, a Végh és Társa Földmérő Bt. (8074 Csókakő, Rákóczi u.3.)
5-22/2016 munkaszámon készített és a Fejér Megyei Kormányhivatal,
Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Földhivatala által 5306/2016 számon
záradékolt változási vázrajz a képviselő-testület szándékát tükrözi, azzal egyetért.
A Seregélyes 637/5 hrsz.-ú kivett, út művelési ágú kialakítandó terület érdekében
600,-Ft/m2 egységáron megvásárol a kialakítandó 637/5 hrsz.-ú területbe:
a) a 453/5 hrsz.-ú ingatlanból 936 m2 térmértékű területet
b) a 627 hrsz.-ú ingatlanból 196 m2 térmértékű területet
c) a 628 hrsz.-ú ingatlanból 212 m2 térmértékű területet
d) a 629 hrsz.-ú ingatlanból 155 m2 térmértékű területet
e) a 634 hrsz.-ú ingatlanból 364 m2 térmértékű területet
továbbá megvásárolja:
f) a 638/2 hrsz.-ú 293 m2 térmértékű ingatlant
g) a kialakítandó 627/1 hrsz.-ú 723 m2 térmértékű ingatlant
Megbízza a polgármestert a szerződések elkészíttetésére és az önkormányzat
nevében a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Az előirányzat az önkormányzat 2017. évi költségvetésének önkormányzat –
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadási előirányzatban rendelkezésre áll.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont tárgyalása:
Egyebek
Horváth Sándor

polgármester

„Új esély otthon” pályázattal kapcsolatban jön hozzám a pályázatíró. Minimum 4-5
lakást tudnánk kialakítani, ezzel kapcsolatban kiküldöm mindenkinek a felhívást.
Erdei Iskola, Kastély park kérdését az ügyvédnővel átbeszélem és azonnal
tájékoztatom a testületet.
Több 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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