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Jegyzőkönyv
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. február 27-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:
Horváth Károly
Kajos Istvánné
Kassai Márta

jegyző
alpolgármester
Ü.F.H.B. tag

Részvételi joggal:
Dr. Nagyné Imre Szabina

jegyzőkönyvvezető

Távollévők:
Horváth Péter
Sajtos József Tibor

képviselő
képviselő

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
16/2018.(II.27.) határozata
A képviselő-testület 2018. február 27.-i ülésének napirendjéről
A Képviselő-testület a 2018. február 27.-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 gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról
Előterjesztő: Horváth Sándor polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A bizottságok megtárgyalták. Kérném a bizottságok véleményét.
Nagy István

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elnapolásra javasolja.
Karkóné Lukácsy Marianna

képviselő

Az Ügyrendi Fejlesztési és Humán Bizottság megtárgyalta elnapolásra javasolja.
Horváth Sándor

polgármester

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

polgármester

Ha nincs, akkor, aki a javaslattal egyetért, kérem, 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
17/2018.(II.27.) határozata
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról
A Képviselő-testület megtárgyalta a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról
szóló előterjesztést, mely ügyben a döntést az áprilisi soron következő rendes
ülésére elnapolja.
Megbízza a polgármestert, hogy az étkeztetés lebonyolítójával egyeztető tárgyalás
megtartását kezdeményezze.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: 2018.04.16
2. Napirendi pont tárgyalása:
Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről
Előterjesztő: Horváth Károly jegyző
Horváth Sándor

polgármester

A bizottságok 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 elfogadásra javasolja.
Horváth Sándor

polgármester

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

polgármester

Ha nincs, akkor, aki a javaslattal egyetért, kérem, szándékát 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
2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete
Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3. Napirendi pont tárgyalása:
Pályázati felhívásról Seregélyesi székhelyű szervezetek támogatására
Előterjesztő: Horváth Károly jegyző
Horváth Károly

jegyző

Az új rendelet alapján lesz kiírva. Annyit azért hozzá tennék, hogy borzasztó, amit
művelnek az egyesületek, nagy a fejetlenség, normális elszámolást nem csinálnak,
beömlesztik a számlákat a pénzügyre és azt hiszik ezzel végeztek. Kivéve a Gyevi
bírót, mert azért tisztelet a kivételnek, van, aki rendesen el tud számolni, úgy ahogy a
szerződésben szerepel.
Horváth Sándor

polgármester

Ugyanolyan feltételekkel írjuk ki a pályázatot, mint eddig.
Kérdés, észrevétel nem volt.
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
18/2018.(II.27.) határozata
Pályázati felhívásról Seregélyesi székhelyű szervezetek támogatására
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson
kívüli forrás átadásáról, átvételéről szóló 2.2018.(II.28.) önkormányzati rendelete
alapján, a 2018. évi költségvetésében biztosított keretösszeg terhére a következő
felhívást teszi közzé:
Pályázati felhívás
Seregélyesi székhelyű szervezetek önkormányzati támogatására
I. Általános feltételek:
1. A pályázat célja:
A civil szervezetek ösztönzése az állami és más pályázati lehetőségek minél
szélesebb körű kihasználására, valamint működésük, programjaik és kisértékű tárgyi
eszközbeszerzéseik támogatása. Seregélyes Nagyközség Önkormányzata továbbra
is fontos feladatának tekinti a helyi feladatok végrehajtásában résztvevő egyesületek
támogatását.
2. Pályázat kiírásában felhasznált jogszabályok:
a. 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.)
b. 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (a
továbbiakban: Civil tv.)
c. 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról (a továbbiakban: Közpénz törvény)
d. 4/2013.(I.11.) Korm.
továbbiakban: Áhsz.)

rendelet

az

államháztartás

számviteléről

(a

e. 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról (a továbbiakban: Ávr.)
f. 67/2008.(III.29.) Korm. rendelet a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról
3. Támogató megnevezése:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
4. A Támogató rendelkezésre álló forrás megnevezése és összege:
Pályázati összeg vissza nem térítendő támogatás, amely Seregélyes Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló
16/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete alapján biztosított.
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II. A pályázat részletes feltételei:
1. Pályázat benyújtására jogosultak:
Magyarországon nyilvántartásba vett Seregélyesi székhelyű a Civil tv. 2.§ 6. pont
a) ,b),c) alpontjában szereplő szervezetek.
1.1. Kizáró feltételek
1.1.1. Nem részesülhet támogatásban:
a) aki a benyújtott támogatás iránti kérelmében, megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott;
b) az a pályázó, amelyet nem a támogatásra jogosult nyújtott be;
c) az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívásban szereplőt
támogatási célnak;
d) az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívásban közzétett
követelményeknek és a pályázó a hiánypótlást az erre való felhívásra
sem teljesítette;
e) akinek lejárt esedékességű és meg nem fizetett köztartozása van;
f) aki a korábbi szerződésben foglalt feltételeket megszegte;
g) aki a korábban kapott támogatást a vonatkozó támogatási
szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően
használta fel;
h) aki a korábban kapott támogatással a megjelölt határidőben nem
számolt el.
1.1.2. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a
megvalósítás módja vagy eredménye:
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak
minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más
nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek
sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és
a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
1.1.3. Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) a pártok,
b) a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek
c) a biztosító egyesületek
d) az egyházak
e) tömegmozgalmak
Nem köthető támogatási szerződés azzal, aki:
a) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis
vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
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b) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy
egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll,
c) a Közpénz tv.
támogatásban,

6.

§-a

alapján

nem

részesíthető

költségvetési

d) jogszabályban vagy e pályázati felhívásban a támogatási szerződés
megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi
meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát
visszavonja,
e) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott
követelményeknek.
2. Pályázni a következő célokra lehet:
2.1. II. fejezet 1. pontjában megjelölt szervezet 2018. évi működésére, kisértékű
tárgyi eszköz beszerzésére, (kisértékű tárgyi eszközbeszerzésnek minősül
a 200.000.-Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű tárgyi
eszköz Áhsz. 1. § (1) bekezdés 4. pontja alapján) szükséges technikai
eszközökre és anyagok költségeire.
2.2. II. fejezet 1 pontjában megjelölt szervezet 2018 évben megvalósítandó
rendezvényének támogatására.
Az elbírálásnál előnyt élveznek:
a) azok a programok és rendezvények, amelyek a település lakossága
számára nyitottak,
b) azok a programok és rendezvények, amelyek Seregélyes település
kulturális életét tovább gazdagítják,
c) azok a programok és rendezvények, amelyeknek Seregélyes
településen történő megvalósítása során a pályázó önrészt biztosít,
d) azok a szervezetek is, amelyek tevékenységüket hosszú távú célok
mentén képzelik el és ehhez rendelik hozzá az aktuális évi
programtervüket.
2.3. A 2.1, vagy 2.2, pályázati célra külön-külön pályázat benyújtása szükséges.
2.4. Egy pályázó egy naptári éven belül pályázati célonként csak egy pályázatot
nyújthat be!
3. Pályázati díj
A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetni.
4. Pályázati önrész:
A pályázónak önrészt nem kötelező vállalnia.
5. Pályázat tartalmi és formai követelményei:
5.1. Pályázni, az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről szóló
2/2018.(II.28..) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.
melléklete szerinti pályázati adatlapon lehet, mely letölthető a
www.seregelyes.hu honlapról, illetve igényelhető a Seregélyesi
Polgármesteri Hivatalban.
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5.2. A pályázatot 2 eredeti aláírt példányban, papíralapon kell benyújtani. A
pályázat elektronikus úton nem nyújtható be.
5.3. A Pályázatnak az 5.1. ponton kívül tartalmaznia kell:
a) Az pályázati adatlap részét képező nyilatkozatokat, igazolásokat
b) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül
ba) az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb
költségvetési
támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó
összeget, és
bb) az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba
sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá
tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó
alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás
összegét,
c) a pályázat végrehajtásáért és az elszámolásért felelős személy(ek)
nevét, levelezési címét, telefonszámát,
5.4. A támogatási szerződés megkötéséhez, az Ávr. 75. § (3) bekezdése alapján,
az államháztartáson kívüli kedvezményezett a támogatási szerződés
megkötéséhez a kedvezményezett a támogató rendelkezésére bocsátja
a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi
intézmény által igazolt, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az
aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát és
b) a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba
vételét igazoló okiratának eredeti példányát.
A nyilatkozat, dokumentumok benyújtásának határideje a támogatási szerződés
megkötésének napja.
6. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségének feltételei:
Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, és a
hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók,
akkor hiánypótlásra lehetőség van. A benyújtott pályázatok hiánypótlására az
erről szóló értesítést követő 8 napon belül van lehetőség! Ha a pályázó a
hiánypótlást a megadott határidőre nem teljesíti, a hibás, hiányos pályázat
további vizsgálat nélkül elutasítható.
7. A támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre:
A támogatásból a Rendelet szerinti költségek számolhatóak el.
8. Az elnyerhető támogatás mértéke:
A pályázati keretösszeg kimerüléséig a képviselő-testület
jogkörében dönt a nyújtott támogatás mértékéről és formájáról.

mérlegelési

9. A támogatás folyósításának módja:
Az elnyert támogatási összeg egy összegben, utólagos elszámolás melletti
előfinanszírozással a pályázó bankszámlájára utalással történik, a támogatási
szerződés megkötését követő 15 napon belül.
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A támogatás vissza nem térítendő támogatás.
10. A pályázatok benyújtási határideje, helye és módja:
10.1. Pályázat beérkezésének határideje: 2018. március 29. nap 10.oo óra
10.2. Személyes benyújtás esetén: 2018. március 29. nap 10.oo óra
10.3. A pályázati határidő
befogadhatóak.

jogvesztő!

A

határidőn

túl

beérkezett

nem

10.4. Pályázat benyújtási helye: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata (8111
Seregélyes, Széchenyi u.5.)
10.5. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Seregélyesi székhelyű szervezetek
önkormányzati támogatására”!
11. Támogatási
lehetősége.

döntés

folyamata,

módja,

a

jogorvoslat

benyújtásának

11.1. A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el.
11.2. A pályázatok elbírálási határideje a pályázati határidő lejártát követő
Képviselő-testületi ülés, legkésőbb azonban 2018. április 26. nap.
11.3. A pályázat eredményéről a pályázó a Képviselő-testület döntését követő
15 napon belül írásban kap értesítést. Ha a pályázó mulasztásából
adódóan a döntés meghozatalát követő 30 napon belül nem kerül sor a
támogatási szerződés megkötésére, akkor a támogatási döntés hatályát
veszti. Ha a pályázó mulasztása a Támogató megítélése szerint
méltányolható okból származik, a szerződéskötésre az elmulasztott
határnapot követő 20 napon belül van lehetőség.
11.4. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati
felhívásban foglaltaknak való megfelelés ellenére – amennyiben a
támogatás felhasználása a megítélése alapján nem kizárólag a település
közigazgatási területén megvalósuló tevékenységhez vagy nem kizárólag
a település lakossága számára történik – a kérelmet elutasítsa.
11.5. A támogatási döntéssel kapcsolatban az Ávr. 102/D. §-a alapján kifogás
nyújtható be.
12. A támogatás felhasználásának feltételei:
12.1.

A támogatást csak a pályázati döntés szerinti célra lehet felhasználni.

12.2. A támogatási összeg felhasználását követően legkésőbb 2018. december
31.– ig szakmai és pénzügyi beszámolóval el kell számolni Támogató
részére a támogatással a Rendeletben és a Támogatói szerződésben
meghatározottak szerint
12.3. A Támogatással és felhasználással kapcsolatos bizonylatokat öt évig
köteles a Kedvezményezett megőrizni és ellenőrzés esetén bemutatni.
13. A támogatási szerződés megkötése:
13.1. A támogatási szerződést a képviselő-testület nevében a polgármester köti
meg a Kedvezményezettel, a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől
számított 30 napon belül.
13.2. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, e felhívás 5.4. pontjában
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meghatározott dokumentumok Támogató részére történő rendelkezésre
bocsátása a támogatási szerződés megkötésének határidejéig.
14. A támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, ha
az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:
a) támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő
időpontjától számított három hónapon belül a támogatott tevékenység
nem kezdődik meg, vagy a kedvezményezett a költségvetési támogatás
igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét
ezen idő alatt írásban sem menti ki,
b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási
döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a
támogatási igény benyújtásakor,
c) az Ávr. 76. § (1) bekezdésében meghatározott valamely körülmény a
támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a
támogató tudomására,
d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba
ütközik, vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest
jelentős késedelmet szenved,
e) a kedvezményezett neki felróható okból megszegi a támogatási
szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget
ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a
költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet
ellenőrizni,
f) a kedvezményezett az Ávr 75. § (2) bekezdés alapján adott nyilatkozatok
bármelyikét visszavonja,
g) e felhívás 13.2 pontjában meghatározott körülmény áll fenn.
15. A
pályázatokkal
kapcsolatos
felvilágosítás
Polgármesterétől kérhető ügyfélfogadási időben.

Seregélyes

Nagyközség

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a közzétételre.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal.
4. Napirendi pont tárgyalása:
A Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetői)
beosztás ellátásáról
Előterjesztő: Horváth Károly jegyző
Horváth Sándor

polgármester

Két pályázat érkezett, nem felelt meg a követelményeknek. Emiatt újra ki kell írni a
pályázatot.
Ladányi László

alpolgármester

Én még mindig azt mondom, hogy az lesz a járható út, ha kinevelünk egyet.
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Horváth Károly

jegyző

Ezt úgy kell érteni, hogy közművelődési munkakörben foglalkoztatod és közben
elvégzi az iskolát.
Ladányi László

alpolgármester

Biztos, hogy nem egyedi a problémánk.
Horváth Károly

jegyző

Nem, ez országos gond. A legutóbbi közművelődési konferencián segítséget kértem,
szakember hiány miatt nem tudta és elmondták, hogy a szakemberhiány országos
probléma.
Karkóné Lukácsy Marianna

képviselő

Én is azt mondom, hogy a Megyei Könyvtárral kellene felvenni a kapcsolatot és akkor
ők lehetnének a felügyelő szerv, amellett az ember mellett, akinek minden
végzettsége megvan, kivéve a gyakorlatot.
Horváth Károly

jegyző

Könyvtáros végzettségű lenne a legjobb és akkor ő, mint vezető ellátná a könyvtárat.
Költségvetési szervnek vezetőt kell választani.
Horváth Sándor

polgármester

Újra írjuk ki a pályázatot és megkeressük a Megyei Könyvtárat és a Megyei
Művelődési Központot.
Horváth Károly

jegyző

Akkor ezt a pályáztatást eredménytelennek kellene nyilvánítani.
Horváth Sándor

polgármester

Az elhangzottakkal van valakinek észrevétele, kérdése?
Hozzászólás, észrevétel nem érkezett.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki a javaslattal egyetért, kérem, 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
19/2018.(II.27.) határozata
A Seregélyesi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői)
beosztás ellátására kiírt pályáztatásról
A Képviselő-testület a 188/2017.(XII.28.) határozatával és a Seregélyesi Könyvtár és
Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó
pályáztatását eredménytelennek nyilvánítja.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Sándor

polgármester

Aki az új pályáztatási javaslattal egyetért, kérem, 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
20/2018.(II.27.) határozata
Pályázati kiírásról, a Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ igazgatói
(magasabb vezetői) beosztás ellátására
A Képviselő-testület a Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ igazgatói
(magasabb vezetői) beosztás ellátására a következő pályázatot írja ki:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
a "közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a
Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2023. április 31-ig szól.
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A munkavégzés helye: Fejér megye, 8111 Seregélyes, Széchenyi utca. 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató feladata a Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ irányítása,
hatékony, szakszerű és törvényes működésének biztosítása, képviselete, az
intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása, az intézmény
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Seregélyesi Polgármesteri Hivatallal
való folyamatos együttműködés.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Egyetem, szakirányú végzettség és szakképzettség; vagy a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 6/F. § (1) bekezdésének
érvényesülése esetén nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga; vagy főiskolai könyvtárosi képzettség; idegen nyelvismeret; a
Korm. rendelet 6/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti legalább öt éves szakmai
gyakorlat 2009. után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz
éves szakmai gyakorlat; kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos
munka/vagy
 Főiskola, a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott
felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség; szakképzettségének
vagy felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelő feladatkörben
szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat, kiemelkedő közművelődési
tevékenység, magyar nyelvtudás,
 a Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében meghatározott továbbképzési
kötelezettség teljesítésének vállalása, kivéve, ha mentesül, vagy a képzést
teljesítette,
 magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 büntetlen előélet, nem áll a Kjt. 20. § (2) bek. d) pontjában, (2d) bekezdésében
meghatározott büntetőeljárás, foglalkozástól eltiltás, kényszergyógykezelés
hatálya alatt,
 nem áll fenn a Kjt. 20. § (2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok,
 cselekvőképesség,
 vagyonnyilatkozat-tétel vállalása,
 magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a megbízással egyidejűleg az
intézményben határozatlan időre szóló, teljes munkaidőre szólóan
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai életrajz,
 az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel 3 példányban papír alapon és egy példányban CD
lemezen PDF formátumban,
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iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,
a Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében meghatározott továbbképzési
kötelezettség teljesítésének igazolása vagy nyilatkozat, hogy a tanfolyam
elvégzését a megbízástól számított két éven belül vállalja,
idegen nyelv ismeretének igazolása,
90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen
előéletet, és hogy nem áll fenn a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában, (2d) és
(2e) bekezdéseiben meghatározott kizáró ok,
szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
nyilatkozat, hogy cselekvőképes és hozzájárul a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez,
nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők
részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,
amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre
irányuló írásbeli nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. május 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Sándor polgármester
nyújt, a 22-447-002-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak Seregélyes Nagyközség Önkormányzata címére
történő megküldésével (8111 Seregélyes, Széchenyi utca. 5.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SER/11801/2018, valamint a munkakör megnevezését: SKKK igazgató.
 Személyesen: Horváth Sándor, Fejér megye, 8111 Seregélyes, Széchenyi utca.
5.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a Korm. rendeletben meghatározott szervezetek véleményezik,
melyet követően a pályázatokról Seregélyes Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete dönt. Közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés könyvtáros, avagy
közművelődési szakember munkakörre szól, a kinevezésben a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Seregélyes Nagyközség Önkormányzata honlapja – 2018. március 9.
 Seregélyesi Polgármesteri Hivatal (8111 Seregélyes, Széchenyi utca. 5.) – 2018.
március 9.
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5. Napirendi pont tárgyalása:
A HOTMIX KerSzolg Kft. ajánlata szennyvíztartályok eltávolításáról
Előterjesztő: Horváth Sándor polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Az új orvosi rendelő előtt van letéve a 25 m3-es tartály. Arra ez a kft. tett egy
ajánlatot, hogy a tartályért cserébe kivenné azt és a területet helyreállítaná. Sima
területet alakítana ki. Az iskola mellett van a másik.
Horváth Károly

jegyző

Az le van térkövezve.
Ladányi László

alpolgármester

Azt nem kellene bántani.
Horváth Sándor

polgármester

Akkor ahhoz ne nyúljunk hozzá.
Egyéb hozzászólás és észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Aki a HOTMIX Kft. ajánlatát az orvosi rendelő előtti tartály eltávolítására vonatkozóan
elfogadja, kérem, 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
21/2018.(II.27.) határozata
A HOTMIX KerSzolg Kft ajánlatáról szennyvíztartályok eltávolítására
A Képviselő-testület a HOTMIX Kft. (7228 Döbrököz, Külső u.64.) szennyvíztartály
eltávolítására és az azt követő terület rekultivációra vonatkozó ajánlatát a
Seregélyes, Bethlen Gábor utca 34.sz. 416/70 hrsz. ingatlan tekintetében elfogadja.
A Seregélyes Fő u.201. sz. alatti (Általános Iskola) ingatlanon levő tartályt nem
kívánja eltávolíttatni.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
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6. Napirendi pont tárgyalása:
Seregélyes településnév használatáról a Seregélyesi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tekintetében
Előterjesztő: Horváth Sándor polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Az Ügyrendi, Fejlesztési és Humán Bizottság megtárgyaltak. Kérném a bizottság
véleményét.
Karkóné Lukácsy Marianna

képviselő

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

polgármester

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

polgármester

Ha nincs, akkor, aki a javaslattal egyetért, kérem, 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
22/2018.(II.27.) határozata
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tekintetében, a Seregélyes településnév
használatáról és székhely bejegyzéséről
A Képviselő-testület megtárgyalta a Seregélyesi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
alapításához kapcsolódóan az Egyesület javára Seregélyes település név
használatához történő hozzájárulásra, valamint az Egyesület székhelybejegyzésére
vonatkozó indítványt, melynek alapján a következő döntést hozza:
I.
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Seregélyesi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület alapításához kapcsolódóan a Seregélyes település név
használatához az Egyesület javára határozatlan időtartamra hozzájárulását adja.
II.
A képviselő-testület az Egyesület székhelyének bejegyzéséhez, az önkormányzat
tulajdonát képező Seregélyes, Széchenyi u.5.sz. 317/3 hrsz. ingatlan tekintetében
hozzájárulását adja.
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III.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Seregélyesi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület nyilvántartásba vételi eljárása során eljáró jogi képviselő részére a
névhasználat hozzájárulásról szóló határozat kivonatot átadja.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont tárgyalása:
A Raiffeisen Bank Zrt. ajánlatáról
Előterjesztő: Horváth Sándor polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A bizottságok megtárgyalták. Kérném a bizottságok véleményét.
Nagy István

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elnapolásra javasolja.
Karkóné Lukácsy Marianna

képviselő

Az Ügyrendi Fejlesztési és Humán Bizottság megtárgyalta elnapolásra javasolja.
Horváth Sándor

polgármester

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

polgármester

Ha nincs, akkor, aki a javaslattal egyetért, kérem, 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
23/2018.(II.27.) határozata
A Raiffeisen Bank Zrt indikatív ajánlatáról
A Képviselő-testület megtárgyalta a Raiffeisen Bank Zr-nek, a bank és az
önkormányzat között, pénzügyi követelés tekintetében fennálló jogvita keretében tett
- előterjesztés szerinti - indikatív ajánlatát, mely tekintetben megbízza a
polgármestert, hogy ügyvéd és a Kormányhivatal véleményét kérje ki, annak
tekintetében, hogy önkormányzati követésről, vagy annak egy részéről az
önkormányzat tárgyi ügyben lemondhat-e?
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: 2018.04.16.
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8. Napirendi pont tárgyalása:
Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. vállalkozási szerződésének módosításáról
Előterjesztő: Horváth Sándor polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A bizottságok 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 elfogadásra javasolja.
Horváth Sándor

polgármester

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

polgármester

Ha nincs, akkor, aki a javaslattal egyetért, kérem, 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
24/2018.(II.27.) határozata
Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft vállalkozási szerződésének módosításáról
A Képviselő-testület megtárgyalta az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft vállalkozási
szerződésének módosításáról szóló javaslatot, melyet jóváhagyólag elfogad.
Megbízza a polgármestert a szerződés aláírására.
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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