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Horváth Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. 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
1/2018.(I.22.) határozata
A képviselő-testület 2018. január 22.-i ülésének napirendjéről
A Képviselő-testület a 2018. január 22.-i ülésének napirendjét a javaslattal egyezően
hagyja jóvá.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont tárgyalása:
Seregélyes településre vonatkozó új Településszerkezeti Terv elfogadásáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

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

képviselő

Az Ügyrendi, Fejlesztési és Humán Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Kiegészíteni való?
Kérdés észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki a Településszerkezeti Terv előterjesztés szerinti javaslattal
egyetért, kérem, 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
2/2018.(I.22.) határozata
Seregélyes településre vonatkozó új Településszerkezeti Terv
elfogadásáról
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított
1997. évi LXXVIII. (Étv) 6. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján Seregélyes
település közigazgatási területére vonatkozó településszerkezeti terv tekintetében a
következők szerint határoz:
A Képviselő-testület az Étv 9/B § (2) bekezdés a) pontja alapján a település teljes
közigazgatási területére vonatkozó Településszerkezeti tervet, mely tartalmazza a
Településszerkezeti terv leírást és az M=1:15000 méretarányú tervlapot (a
továbbiakban:TSZT.), 2018. március 1. napi hatállyal, az előterjesztés szerinti
változatlan tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület a Seregélyes településszerkezeti tervének megállapításáról
szóló 19/2002.(VII.02.) számú határozatát az e határozattal jóváhagyott TSZT.
érvénybelépésével egyidejűleg visszavonja.
Megbízza a polgármestert, hogy az e határozattal jóváhagyott TSZT.-t 15 napon
belül tegye közzé a helyben szokásos módon, gondoskodjon annak nyilvánosságra
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hozataláról, továbbá küldje meg az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei
kormányhivatalnak és az eljárásban részt vevő államigazgatási szerveknek, valamint
a partnerségi egyeztetés szabályai szerint tájékoztassa a partnereket.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: 2018. február 28.
Horváth Sándor

polgármester

Aki a helyi építési szabályzat előterjesztés szerinti javaslattal egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
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
1/2018.(I.23.) önkormányzati rendelete
A helyi építési szabályzatról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Horváth Sándor

polgármester

Aki a helyi építési szabályzat függelékeinek előterjesztés szerinti javaslatával
egyetért, kérem, 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
3/2018.(I.22.) határozata
A Helyi Építési Szabályzat függelékeiről
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a helyi építési
szabályzatról szóló 1/2018.(I.23.) önkormányzati rendeletének 1.-4. függelékét, 2018.
március 1. napi hatállyal, az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: 2018. február 28.
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2. Napirendi pont tárgyalása:
A Székesfehérvár és Környéke Közbiztonságáért Vagyonvédelmi Alapítvány,
alapító okiratáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

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

képviselő

Az Ügyrendi, Fejlesztési és Humán Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Kiegészíteni való?
Kérdés észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztés szerinti javaslattal egyetért, kérem,
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
4/2018.(I.22.) határozata
A Székesfehérvár és Környéke Közbiztonságáért Vagyonvédelmi Alapítvány,
alapító okiratáról
A Képviselő-testület megtárgyalta a Székesfehérvár és Környéke Közbiztonságáért
Vagyonvédelmi Alapítvány, alapító okiratának módosítása kezdeményezését az új
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek való megfeleltetés érdekében.
A képviselő-testület az előterjesztést, valamint az előterjesztés szerinti egységes
alapító okirat tervezetet változtatás nélkül jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert az ügyben történő jognyilatkozatok, önkormányzat
nevében történő megtételére és a döntés közlésére.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal
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3. Napirendi pont tárgyalása:
Seregélyes Nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezéséről
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

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

képviselő

Az Ügyrendi, Fejlesztési és Humán Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Kiegészíteni való?
Kérdés észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztés szerinti javaslattal egyetért, kérem,
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
5/2018.(I.22.) határozata
Seregélyes Nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezéséről
A képviselő-testület kezdeményezi Seregélyes Nagyközség várossá nyilvánítását az
erről szóló előterjesztés szerinti, a mellékelt dokumentumok alapján, valamint a
területszervezési eljárásról szóló 321/2012.(XI.16.) Korm. rendelet és annak
kiegészítései értelmében vállalja, hogy a várossá nyilvánítás esetén ellátja a városi
önkormányzatok és szerveik részére jogszabályban előírt kötelezettségeket,
megteremti azok végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a várossá nyilvánítási
kezdeményezést a kormányhivatal útján terjessze fel az illetékes miniszterhez.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: 2018. január 31.
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4. Napirendi pont tárgyalása:
A „Seregélyes” Nonprofit Kft ügyvezetőjének megbízási díjáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Javaslattal élnék, hogy az ügyvezető megbízási díját emeljük fel február 1-től, mivel
erre jogszabályi lehetőségünk van. Az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött,
korhatár előtti ellátásban részesülő személyek évente a tárgyév első napján
érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát meg
nem haladó összeghatárig kereshetnek, ezért javasolnák havi 207.000,-Ft-ot
megállapítani.
Kérdés? Kiegészíteni való?
Kérdés észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, 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
6/2018.(I.22.) határozata
A „Seregélyes” Nonprofit Kft ügyvezetőjének megbízási díjáról
A Képviselő-testület a „Seregélyes” Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízási díját, 2018. február 1. naptól havi bruttó
207.000 Ft összegben állapítja meg.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
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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