Jegyzőkönyv
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. május 22-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
Pinke Péter
Horváth Attila
Kassai Márta
Györök Gyöngyi
Tóth Zsolt
Losonczi Csabáné

jegyző
alpolgármester
PB tag
ÜFHB tag
ÜFHB tag
gazdasági vezető
rendőr százados
ig. és ügyv. irodavezető

Részvételi joggal:
Sándor-Németh Nikolett

jegyzőkönyvvezető

Távollévők:
Horváth Péter

képviselő

Horváth Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendre.
Kérdés észrevétel nem volt.
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
84/2017.(V.22.) határozata
A képviselő-testület 2017. május 22.-i ülésének napirendjéről
A Képviselő-testület a 2017. május 22.-i ülésének napirendjét a meghívó szerinti
javaslattal egyezően hagyja jóvá
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal

1. Napirendi pont tárgyalása:
Beszámoló Seregélyes Nagyközség
2016. évi helyzetéről
Előterjesztő: Rendőrség képviselője
Horváth Sándor

közrendjének

és

közbiztonságának

polgármester

Nőtt a bűncselekmények száma. A negatív részleteket emeltem ki, azt szeretném, ha
ez pozitív irányba változna.
Tóth Zsolt

rendőr százados

A megyében csökkenő tendencia mutatható ki. Seregélyes tekintetében kicsit nőtt ez
a szám. Közterületi jelenlét a határhelyzet miatt nehéz kihívás elé állított minket.
Biztosítunk fizetős túlórákat, de a kollégák is végesek. Többet próbálunk közterületen
tartózkodni. A polgárőrség kiemelten fontos partnerünk. Ha van kérdése valakinek
felém, szívesen válaszok.
Horváth Sándor

polgármester

Nehezen éljük meg, hogy a saját rendőreink nincsenek itt.
Tóth Zsolt

rendőr százados

A negyedik fő más státuszt kapott.
Kajos Istvánné

alpolgármester

Sajnos érte hátrány a települést. Főleg ha nem helyiek, akik kijönnek, a helyismeret
hiánya hátrány lehet.
Tóth Zsolt

rendőr százados

Ez majd javul, ha többet lesznek itt.
Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Kiegészíteni való?
Ha nincs, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, 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
85/2017.(V.22.) határozata
Seregélyes Nagyközség közrendjének és közbiztonságának 2016. évi
helyzetéről
A képviselő-testület megtárgyalta a Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság
Székesfehérvári Rendőrkapitányságnak, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvény 8.§ (4) bekezdése alapján tett és Seregélyes 2016. évi közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóját és azt
tudomásul veszi, jóváhagyólag elfogadja.
Megbízza a polgármestert, hogy a határozatot a rendőrkapitánynak küldje meg.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: 2017. május 30.
2. 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
86/2017.(V.22.) határozata
A lejárt határidejű határozatokról
A Képviselő-testület, a polgármesternek a 2017. május 22.-i ülésére beterjesztett
beszámolóját, a 48/2017.(II.13.), az 50-52/2017.(II.21.), az 53-55/2017.(II.23.) , 58-
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68/2017.(IV.3.), a 69-77/2017.(V.4.) és a 79-83/2017.(V.4.) képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról elfogadja.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
3. 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:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
87/2017.(V.22.) határozata
Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
A Képviselő-testület a polgármesternek az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
szóló, a 2017. május 22-i ülésre beterjesztett tájékoztatóját, az előterjesztés szerinti
tartalommal, jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont tárgyalása:
Beszámoló a polgármesteri hivatal 2016. évi munkájáról, az adóztatásról
Előterjesztő: Horváth Károly - jegyző
Horváth Károly

jegyző

Kötelezettségnek teszünk eleget. Mindig vannak változások. Szeretném
megköszönni a képviselő-testület hivatalhoz való hozzáállását. Régen volt ilyen
humánus testület.
Nem tudom a kollegákhoz van-e kérdés?
Kajos Istvánné

alpolgármester

A hivatali dolgozók sokat segítettek, köszönjük szépen.
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Sajtos József Tibor

képviselő

Én is köszönöm az iskola részéről.
Horváth Sándor

polgármester

Kérdése valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban?
Ha nincs, aki a beszámolóval 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
88/2017.(V.22.) határozata
A polgármesteri hivatal beszámolójáról
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 2016. évi munkájáról
szóló beszámolót és azt elfogadja, ezzel egyidejűleg a 53/2016.(V.23.) határozatát
végrehajtottnak tekinti.
A testület megbízza a jegyzőt, hogy a hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolót
készítse el és terjessze a képviselő-testület elé
Felelős: Horváth Károly - jegyző
Határidő: 2018. május 31.
Horváth Sándor

polgármester

Az adóztatással kapcsolatban kérdése valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban?
Ha nincs, aki a beszámolóval 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
89/2017.(V.22.) határozata
Az adóztatásról
A Képviselő-testület megtárgyalta, a helyi önkormányzatok és szervek, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-5-

és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g.) pontja szerinti
adóztatásról szóló beszámolót és azt elfogadja, ezzel egyidejűleg az 54/2016.(V.23.)
határozatát végrehajtottnak tekinti.
A testület megbízza a jegyzőt, hogy a 2017. évre vonatkozó beszámolót készítse el
és terjessze a képviselő-testület elé
Felelős: Horváth Károly - jegyző
Határidő: 2018. május 31.
5. Napirendi pont tárgyalása:
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Horváth Károly - jegyző
Horváth Károly

jegyző

Törvényi kötelezettségnek teszünk eleget. A lakosság már egy picivel emelkedett.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kassai Márta

ÜFHB tag

Részletes volt a beszámoló. Nagyon ki van élezve ez a téma az utóbbi időben.
Minket is ellenőriznek ezzel kapcsolatban, hogy a jelzőrendszer jól működjön. Sok a
problémás család. Nagyon szigorúan veszik, ha a jelzőrendszer egyik tagja nem
vesz észre valamit. Az, hogy változnak emberek, az kicsit nehéz. Nagyon új volt ez a
gyámügyi menagerség. Egy ember, akin idejön valahonnan, semmi helyismerete
nincs. Szokni kell.
Losonczi Csabáné

ig.és ügyv.ir.vez.

Ebből a helyzetből szerencsés vagyok, hogy a lakcímnyilvántartást én vezetem. Mi
telefonon is tartjuk a kapcsolatot és jelzünk egymásnak.
Kassai Márta

ÜFHB tag

Egymás között jó a kapcsolat. Rendszeresek az esetmegbeszélések.
Horváth Károly

jegyző

A lakosság létszáma már egy picivel emelkedett.
Sajtos József Tibor

képviselő

Nem ünneprontásképp, de kiegészíteném egy picit. Tényleg itt településen belül jó a
kapcsolat, településen belül bármi van, értesítjük egymást. Tudom, hogy a világot
megváltani nem tudjuk, de arról is beszélni kell, amikor informálisan elrendelnek
valamit statisztikajavító céllal, akkor a helyi szakembereken is csattan az ostor. A
Bálinték is tudják nagyon jól, hogy milyen körülmények között lakik, mi a gond vele.
De talán mégse. Sajnos nagyon sokszor belefutunk abba, hogy jeleztünk dolgot, a
gyermekjóléti irányába. Aztán jeleztünk még egyszer. Aztán eltelt másfél év, két év.
Amikor adódott a probléma, akkor minket rángattak össze. Ez katasztrofálisan
működik. Rengeteg probléma el van tusolva, hiába adunk jelzést. Csak akkor van
belőle gond, amikor tényleg gond van. Ez nem a helyi szakemberek hibája. Ők
benne vannak egy rendszerbe, őket is rákényszerítik valamire fentről.
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Kassai Márta

ÜFHB tag

A gyámhivatal felől is furcsa dolgok történnek.
Horváth Sándor

polgármester

Kérdése valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban?
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
90/2017.(V.22.) határozata
A gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatok 2016. 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 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
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 küldje meg a gyámhatóságnak,
továbbá a gyerekjóléti, gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról szóló
beszámolót a Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ bevonásával készíttesse el és
tárja a testület elé.
Felelős: Horváth Károly jegyző
Határidő: 2017.05.30. - 2018.05.30.
6. Napirendi pont tárgyalása:
A 2017. évi közbeszerzési tervről
Előterjesztő: Horváth Károly - jegyző
Horváth Sándor

polgármester

A bizottságok is megtárgyalták. Kérném a bizottságok véleményét.
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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

Kérdés? Kiegészíteni való?
Ha nincs, aki a javaslattal 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
91/2017.(V.22.) határozata
Az önkormányzat 2017. évi éves összesített közbeszerzési tervéről
A Képviselő-testület, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1)
bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési tervét a
határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
Felhívja a polgármestert, hogy az elfogadott közbeszerzési tervet a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ előírásnak eleget téve a
település honlapján tegye közzé.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont tárgyalása:
A 2016. évi költségvetéséről szóló 24/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A bizottságok is megtárgyalták. 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.
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Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Kiegészíteni való?
Ha nincs, aki a javaslattal 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
9/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
A 2016. évi költségvetésről szóló 24/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
8. Napirendi pont tárgyalása:
A 2016. 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.
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

Kérdés? Kiegészíteni való?
Ha nincs, aki a javaslattal 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
92/2017.(V.22.) 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 2016 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.
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

Kérdés? Kiegészíteni való?
Ha nincs, aki a javaslattal 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
93/2017.(V.22.) 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.
Megbízza a jegyzőt a helyben szokásos módon történő közzétételre.
Felelős: Horváth Károly – jegyző
Határidő: 2017. június 1.
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Horváth Sándor

polgármester

A belső ellenőrzéssel kapcsolatban kérdezem 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

Kérdés? Kiegészíteni való?
Ha nincs, aki a javaslattal 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
94/2017.(V.22.) határozata
A 2016. 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 2016. 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.
Nagy István

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Karkóné Lukácsy Marianna

képviselő

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

polgármester

Kérdés? Kiegészíteni való?
Ha nincs, aki a javaslattal 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
95/2017.(V.22.) 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.
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

Kérdés? Kiegészíteni való?
Ha nincs, aki a javaslattal egyetért, kérem, 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
96/2017.(V.22.) határozata
A környezetvédelmi alap felhasználásáról
A Képviselő-testület megállapítja, hogy 2016 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 2017. évre. 8.522.774.Ft összeggel a
szennyvízcsatorna hálózat bővítésére használja fel.
Megbízza polgármestert az előirányzat átcsoportosítás érdekében 2017. évi
költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása során intézkedjen.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: 2017.08.30.

9. Napirendi pont tárgyalása:
A 2016. évi költségvetés zárszámadásáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Györök Gyöngyi

gazdasági vezető

Be tudtuk tartani, amit a képviselő-testület tőlünk várt.
Horváth Károly

jegyző

Mindig mondom, hogy éves a költségvetés 12 hónapról szól. Elkölteni azt nem
tudom, ami még nem csorgott be., ezért előre nem lehet kötelezettséget vállalni nem
létező forrásra.
Horváth Sándor

polgármester

Szeretném kérni 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.
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Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Kiegészíteni való?
Ha nincs, aki a javaslattal 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
10/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete
A 2016. évi költségvetés zárszámadásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

10. Napirendi pont tárgyalása:
A közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési
szerződéséről
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

eljárás

előkészítésének

polgármester

Dr. Fülöp Zoltán ajánlatát elfogadtuk. Elkészült a szerződés. Szeretném kérni 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

Kérdés? Kiegészíteni való?
Ha nincs, aki a javaslattal 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
97/2017.(V.22.) határozata
A közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárás előkészítésének
szerződéséről
A Képviselő-testület 80/2017.(V.4.) határozatára tekintettel megtárgyalta a
közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárás előkészítésének ügyében,
dr. Fülöp Zoltán ügyvéd és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(1024 Budapest, Kút u. 5.) -val kötendő szerződés tervezetét és azt az előterjesztés
szerinti változatlan tartalommal jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont tárgyalása:
A helyi civil szervezetek támogatásáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Négy kérelem érkezett be. A Seregélyesi Lovas Klub részéről 400eFt, a polgárőrség
részéről 900eFt, szakközépiskola alapítványa részéről 200eFt, a horgász egyesület
részéről 125-125eFt.
Kérdezem a bizottságok véleményét.
Nagy István képviselő
határozatát

ismertette

a

Pénzügyi

Bizottság

42/2017.(V.22.)

Karkóné Lukácsy Marianna képviselő ismertette az Ügyrendi, Fejlesztési és
Humán Bizottság 39/2017.(V.22.) határozatát
Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Kiegészíteni való?
Kajos Istvánné

alpolgármester

A helyi lovasok sokat segítettek. Nekik nem lehetne honoráriumot?
Horváth Károly

jegyző

Nem egyesület.
Ladányi László

alpolgármester

A Seregélyesi Lovas Klub, aki kapta a támogatást, ugyanazok az emberek, akikről te
beszélsz most?
Kajos Istvánné

alpolgármester

Nem.
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Ladányi László

alpolgármester

De. A többség most is tagja.
Kajos Istvánné

alpolgármester

De ők nincsenek ott ezen a rendezvényen. Erre gondoltam, hogy nekik is lehetne
egy plusszot.
Nagy István

képviselő

A lovas klub jelentette ki, hogy a felvonuláson nem vesz részt.
Sajtos József Tibor

képviselő

Megfelelő formában kellene támogatni. Kirándulni például.
Horváth Sándor

polgármester

Ötleteket kérnék a következő testületire.
Több kérdés észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

A Seregélyesi Lovas Club Egyesület részére javaslom a 400.000,-Ft önkormányzati
támogatás megállapítását
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
98/2017.(V.22.) határozata
A Seregélyesi Lovas Club Egyesület önkormányzati támogatásáról
A Képviselő-testület, a 60/2017.(IV.3.) döntésével meghirdetett pályázati felhívására
beérkezett pályázat elbírálásának eredményeként, az államháztartáson kívüli forrás
átadásáról, átvételéről szóló 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelet 4.§ (3)
bekezdésében biztosított jogkörében a Seregélyesi Lovas Club Egyesület (8111
Seregélyes, Ady Endre utca 69.) részére, 2017 évben megvalósítandó rendezvény
finanszírozására 400.000,-Ft önkormányzati támogatást állapít meg.
A kiadási előirányzat, a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017.(II.15.) önkormányzati
rendelet 16. mellékletében „egyéb civil szervezetek részére” címen biztosított.
Megbízza a polgármestert, hogy az államháztartáson kívüli forrás átadásáról,
átvételéről szóló 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerinti
támogatási szerződést az önkormányzat nevében kösse meg.
A döntéssel kapcsolatban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 102/D.§-a alapján kifogás nyújtható be.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: 2017.06.15.
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Horváth Sándor

polgármester

A Seregélyesi Polgárőrség részére javaslom a 900.000,-Ft önkormányzati támogatás
megállapítását
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
99/2017.(V.22.) határozata
A Seregélyesi Polgárőrség önkormányzati támogatásáról
A Képviselő-testület, a 60/2017.(IV.3.) döntésével meghirdetett pályázati felhívására
beérkezett pályázat elbírálásának eredményeként, az államháztartáson kívüli forrás
átadásáról, átvételéről szóló 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelet 4.§ (3)
bekezdésében biztosított jogkörében a Seregélyesi Polgárőrség (8111 Seregélyes,
Széchenyi u.5.) részére, 2017. évi működésére 900.000,-Ft önkormányzati
támogatást állapít meg.
A kiadási előirányzat, a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017.(II.15.) önkormányzati
rendelet 16. mellékletében „egyéb civil szervezetek részére” címen biztosított.
Megbízza a polgármestert, hogy az államháztartáson kívüli forrás átadásáról,
átvételéről szóló 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerinti
támogatási szerződést az önkormányzat nevében kösse meg.
A döntéssel kapcsolatban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 102/D.§-a alapján kifogás nyújtható be.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: 2017.06.15.
Horváth Sándor

polgármester

A Seregélyesi Mezőgazdasági Gépész Szakképző Iskola Tanulóiért Alapítvány
részére javaslom a 200.000,-Ft önkormányzati támogatás megállapítását
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
100/2017.(V.22.) határozata
A Seregélyesi Mezőgazdasági Gépész Szakképző Iskola Tanulóiért Alapítvány
önkormányzati támogatásáról
A Képviselő-testület, a 60/2017.(IV.3.) döntésével meghirdetett pályázati felhívására
beérkezett pályázat elbírálásának eredményeként, az államháztartáson kívüli forrás
átadásáról, átvételéről szóló 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelet 4.§ (3)
bekezdésében biztosított jogkörében a Seregélyesi Mezőgazdasági Gépész
Szakképző Iskola Tanulóiért Alapítvány (8111 Seregélyes, Fő utca 278.) részére,
2017
évben
megvalósítandó
rendezvény
finanszírozására,
200.000,-Ft
önkormányzati támogatást állapít meg.
A kiadási előirányzat, a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017.(II.15.) önkormányzati
rendelet 16. mellékletében „egyéb civil szervezetek részére” címen biztosított.
Megbízza a polgármestert, hogy az államháztartáson kívüli forrás átadásáról,
átvételéről szóló 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerinti
támogatási szerződést az önkormányzat nevében kösse meg.
A döntéssel kapcsolatban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 102/D.§-a alapján kifogás nyújtható be.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: 2017.06.15.
Horváth Sándor

polgármester

A Seregélyesi Horgászsport és Természetvédelmi Egyesület részére javaslom a
125.000 – 125.000,-Ft önkormányzati támogatás megállapítását
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
101/2017.(V.22.) határozata
A Seregélyesi Horgászsport és Természetvédelmi Egyesület önkormányzati
támogatásáról
A Képviselő-testület, a 60/2017.(IV.3.) döntésével meghirdetett pályázati felhívására
beérkezett pályázat elbírálásának eredményeként, az államháztartáson kívüli forrás
átadásáról, átvételéről szóló 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelet 4.§ (3)
bekezdésében
biztosított
jogkörében
a
Seregélyesi
Horgászsport
és
Természetvédelmi Egyesület (8111 Seregélyes, Bethlen G.u.18.) részére, 2017. évi
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működésére 125.000,-Ft önkormányzati támogatást, 2017 évben megvalósítandó
rendezvény finanszírozására 125.000,-Ft önkormányzati támogatást állapít meg.
A kiadási előirányzat, a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017.(II.15.) önkormányzati
rendelet 16. mellékletében „egyéb civil szervezetek részére” címen biztosított.
Megbízza a polgármestert, hogy az államháztartáson kívüli forrás átadásáról,
átvételéről szóló 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerinti
támogatási szerződést az önkormányzat nevében kösse meg.
A döntéssel kapcsolatban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 102/D.§-a alapján kifogás nyújtható be.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: 2017.06.15.
12. Napirendi pont tárgyalása:
A fekvőrendőr ügyéről
Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Kaptunk egy aláírás gyűjtő ívet 110 aláírással, hogy a Kastély úton a fekvőrendőrt
szedjük fel. Nem tudom honnan töltötték le ezt a formátumot, de ma jöttem rá, hogy
nem teljesen szabályos. Itt az szerepel, hogy „ Akarja-e ön, hogy a Kastély utcában
épített fekvőrendőrt és tartozékai elbontásra kerüljenek véglegesen?” Nincs ideírva,
hogy igen vagy nem. Csak egy névsor van. Nem tudjuk, hogy mit akar aki aláírta.
Valószínűleg az igent egyébként, csak ahogyan megfogalmazták, nem volt
egyértelmű.
Ladányi László

alpolgármester

Én most is mondom. Ha felszedjük, hiteltelenek leszünk. Szélesíteném. Azt
támogatom.
Horváth Sándor

polgármester

Akkor kibővíteném. Az iskola előtt, az orvosi rendelő előtt és a Nagyközben is. Van
egy műanyag fekvőrendőr, amilyen a tesco előtt is volt. Műanyag, 5 cm magas. Acél
pálca megy a közepében. Kérek rá árajánlatot.
Kérdés? Kiegészíteni való?
Ha nincs, aki egyetért azzal, hogy fenntartsuk a meglevőt, kérem, kézfelemeléssel
jelezze,
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:

- 19 -

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
102/2017.(V.22.) határozata
A fekvőrendőr ügyéről
A Képviselő-testület megtárgyalta a Seregélyes Kastély utcában elhelyezett un.
„fekvőrendőr” ügyét és azt nem szándékozik jelenlegi helyéről eltávolítani.
Megbízza a polgármestert a tájékoztatásra.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: 2017.06.15.

13. Napirendi pont tárgyalása:
Egyebek
Horváth Sándor

polgármester

Szeretném megköszönni mindenki segítségét a falunappal kapcsolatban.
A Szatmárpálfalvi megkeresést kiküldtem.
Az inkubátorházhoz szükséges ingatlanvásárláshoz előszerződést állítottunk össze.
A pályázathoz be kell nyújtanunk.
Az Ipari Park kft. fogja megvenni. Ezt a 18mFt-ot ő fogja befizetni. Csak az
előszerződést nekünk kell lebonyolítani. Az állateledel gyártó cég a terület egy részét
5000m2-t 20mFt+áfáért venné meg. Ott megmarad több mint 7mFt. A régi benzinkút
utáni területet meg tudnánk venni, 7mFt-ért. Az első része rendezvény térnek
tökéletes lenne, a hátsó részből tudnánk eladni. Ez a későbbiekre vonatkozik.
Horváth Sándor polgármester ismertette az előszerződés tartalmát.
Van-e kérdésetek?
Sajtos József Tibor

képviselő

A szerződéshez nincs. A Burghard féle teleket nem támogatom. Ekkora településnek
egy rendezvénytér elég szerintem. Másrészt az ipari fejlesztés annyira a szemünk
előtt lebeg, hogy teljesen körbebástyázzuk magunkat ipari területtel.
Horváth Károly

jegyző

Kezdeményezésként korábban azért vetettem fel, mert ez egy központi terület. A
rendezvényeket mindenki, szinte egyenlő távolságból elérné, nem kellene kimenni a
falu végére, a Szőlőhegyieknek is közelebb van.
Ladányi László

alpolgármester

Én is úgy gondolom, hogy azt a 7mFT-ot tegyük inkább oda, ami sürgősebb.
Horváth Sándor

polgármester

Nem probléma, nincs lekonkretizálva semmi.
Aki elfogadja az előszerződés tervezetet, kérem, 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
103/2017.(V.22.) határozata
Az inkubátorház ingatlanának előszerződéséről
A Képviselő-testület Vállalkozói Inkubátorház megvalósítása érdekében az
érdekeltségi körébe tartozó Seregélyes Nonprofit Kft. által pályázatot kíván
benyújtani a Területi Operatív Program – TOP 1.1.1.-16 – (továbbiakban: Pályázat)
pályázati felhívására.
A vállalkozói Inkubátorház pályázat általi megvalósításához szükséges, Seregélyes
187/5 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 16040 m2 területű „szántó” megjelölésű
ingatlan, valamint a Seregélyes 0301/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 1631 m2
területű „szántó” megjelölésű ingatlan tekintetében előszerződést köt.
Az előszerződést az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja és
jóváhagyja, továbbá felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
Nagy István

képviselő

Szó volt róla, hogy a Béke utcában eladott ingatlanok árát féretesszük.
Horváth Sándor

polgármester

Lekötött betétként kezeljük?
Nagy István

képviselő

Nekem jó, csak tartalékolni kellene innentől kezdve.
Horváth Sándor

polgármester

Javaslom, hogy lekötött betétként kezeljük.
Aki ezt elfogadja, kérem, 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
104/2017.(V.22.) határozata
A Béke utcai ingatlanok értékesítése bevételeinek kezeléséről
A Képviselő-testület ezen döntésének meghozatalától kezdődően a Seregélyes,
Béke utcában eladott telkekből keletkező bevételt tartalékolja a további
területfejlesztések érdekében.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Seregélyes, Béke utcai telekeladásokból
keletkező bevételeket az önkormányzat számlavezető pénzintézeténél elkülönítve
lekötött betétként elhelyezze.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Sándor

polgármester

Béke utcában egy teleknek nincs ára. A 445/11 hrsz-ú ingatlan kimaradt.
Horváth Károly

jegyző

Ott lett volna a Kft. telephelye. Az egy hosszú telek. Az árát meg kellene állapítani,
ha eladó lesz.
Ladányi László

alpolgármester

Az akkori árnak megfelelően.
Horváth Sándor

polgármester

A régi metódust használva, ha ugyanúgy számoljuk ki mint a többit, akkor az bruttó
6.314.000,- Ft.
Kérdés? Kiegészíteni való?
Ha nincs, aki egyetért ezzel, 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
105/2017.(V.22.) határozata
A Béke utca 445/11 hrsz-ú ingatlan áráról
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező Seregélyes, Béke utca
445/11 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 2407 m2 térmértékű ingatlan
árát 4.971.653 forint + Áfa összegben állapítja meg.
A vételi ár tartalmazza a telekre elhelyezett vezetékes ivóvíz és gázcsonkot, továbbá
az utcai elektromos hálózatra való rákötés lehetőségét.
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A vételi ár nem tartalmazza a vezetékes szennyvízhálózat rácsatlakozási díját,
melyet a vevő a Seregélyesi Szennyvízberuházó Viziközmű Társulat részre fizet
meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a döntést a helyben szokásos módon tegye közzé.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Sándor

polgármester

Nonprofit Kft. elkezdte működését.
Két TOP-os pályázatnak megjött a szerződés tervezete.
Rivodutriból megkerestek. Július végén várnák a nyugdíjasokat és a citerásokat.
Ladányi László

alpolgármester

Mérjük fel, hogy akarnak-e?
Sajtos József Tibor

képviselő

A kanálist ki kellene először takarítani, utána sétányt építeni.
Ladányi László

alpolgármester

A hetvenes években volt az utolsó mederkotrás.

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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