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Horváth Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a meghívó szerinti
napirendre.
A Képviselő - testület 7 fő döntéshozatalban való részvételével:
7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
36/2018.(IV.23..) határozata
A képviselő-testület 2018. április 23.-i ülésének napirendjéről
A Képviselő-testület a 2018. április 23.-i ülésének napirendjét a meghívó szerinti
javaslattal egyezően hagyja jóvá.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
Sajtos József Tibor – képviselő 17.30 órakor elhagyta az üléstermet.
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Horváth Sándor

polgármester

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 fővel továbbra is határozatképes
1. Napirendi pont tárgyalása:
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Horváth Károly – jegyző
Horváth Sándor

polgármester

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

képviselő

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

polgármester

Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő rendeletet alkotta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(IV.24.) önkormányzati rendelete
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2. Napirendi pont tárgyalása:
Önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról
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 megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
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Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
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
4/2018.(IV.24.) önkormányzati rendelete
Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Horváth Sándor

polgármester

Az előkészítéssel kapcsolatban javaslom a jegyző úr megbízását. Van-e valakinek
más javaslata?
Más javaslat nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
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
37/2018.(IV.23.) határozata
Önkormányzati rendeletek előkészítéséről
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy
1. A helyi elismerő címek valamint a helyi kitüntetések alapítására és
adományozásának rendjére vonatkozó,
2. A Seregélyes településnév használatára vonatkozó,
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3. A képviselő és a képviselő-testület bizottsága tagjának tiszteletdíjára
vonatkozó,
4. Az önkormányzati
vonatkozó,

lakások

és

helyiségei

lakbérének

megállapítására

5. Az Önkormányzat vagyonára vonatkozó,
rendeletalkotási indítványát tegye meg.
Felelős: Horváth Károly - jegyző
Határidő: 2018.05.25.
3. Napirendi pont tárgyalása:
A Seregélyes Településképi Arculati Kézikönyvéről és
védelméről szóló rendelet megalkotásáról

a településkép

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 megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek kérdése az arculati kézikönyvvel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
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
38/2018.(V.1.) NORMATÍV határozata
Seregélyes Településképi Arculati Kézikönyvéről
A Képviselő-testület, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
alapján, a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/2017.(IV.10.)
önkormányzati rendelet szerinti partnerek, valamint a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztés stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
-5-

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti szervek véleményének kikérésével készült,
a jelen normatív határozat elválaszthatatlan mellékletét képező Seregélyes
Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadási dokumentációját megismerte és azt
változatlan tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Horváth Károly - jegyző
Határidő: 2018.05.01 – a kihirdetésre
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek kérdése a településkép védelméről szóló rendelet tervezettel?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
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
5/2018.(IV.24.) önkormányzati rendelete
A településkép védelméről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Horváth Sándor

polgármester

El kell fogadni a függeléket is. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
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
39/2018.(IV.23.) határozata
A településkép védelméről szóló 5/2018.(IV.24.) önkormányzati rendelet
1. függelékéről
A Képviselő-testület, a településkép védelméről szóló 5/2018.(IV.24.) önkormányzati
rendelet 1. függelékét az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal, 2018. május
1. napi hatályba lépéssel jóváhagyja.
Felelős: Horváth Károly - jegyző
Határidő: 2018.05.01 – a kihirdetésre
4. Napirendi pont tárgyalása:
Közszolgáltatói költségelszámolásról
Előterjesztő: Horváth Károly - jegyző
Horváth Károly

jegyző

Minden évben szükséges ezt tárgyalni. A szolgáltató a tájékoztatót megküldte.
Muszáj vele foglalkozni.
Horváth Sándor

polgármester

Nincs mindenhol kiépítve a szennyvíz-hálózat. Nekünk kötelességünk szolgáltatói
szerződést kötni, hogy onnan a szennyvizet el lehessen szállítani. Egyet szolgáltatót
kell biztosítani.
Horváth Károly

jegyző

De ez nem zár ki másokat sem.
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
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
40/2018.(IV.23.) határozata
Közszolgáltatói költségelszámolásról
A képviselő-testület a vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény 44/H. § (1)
bekezdése alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében
a Liquid-Porter Kommunális Szolgáltató Kft (1077 Budapest, Bethlen Gábor utca 3. 2.
em. 24.) által tett közszolgáltató költségelszámolást a 2017 évre vonatkozóan
jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont tárgyalása:
A Tűzoltó-parancsnokság beszámolójáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Minden évben szükséges ezt is megtárgyalni. Van-e valakinek kérdése az
előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
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
41/2018.(IV.23.) határozata
A Tűzoltó-parancsnokság beszámolójáról
A Képviselő-testület Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság által, a tűz
elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény 30. § (5) bekezdése alapján előterjesztett, a székesfehérvári Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2017 évben végzett tűzvédelmi tevékenységéről szóló
beszámolóját jóváhagyólag elfogadja.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal
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6. Napirendi pont tárgyalása:
Pályázat benyújtásáról közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A bizottságok megtárgyalták. Kérném a bizottságok véleményét.
Nagy István

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Péter

képviselő

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

polgármester

Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
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
42/2018.(IV.23.) határozata
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázat
benyújtásáról
A Képviselő-testület a Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ (8111 Seregélyes,
Széchenyi utca 1. a továbbiakban: SKKK) tekintetében, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kiírt 2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
pályázatot nyújt be, a pályázati kiírás 12. pontjának értelmében az SKKK fény- és
hangtechnikai eszközök beszerzésére, üzembe helyezésére, az előterjesztés szerinti
költségvetési tervszerinti eszközök beszerzésére, üzembe helyezésére.
A Pályázat keretében megvalósuló beruházás tervezett bruttó költsége 8.070.500,- Ft
Pályázott támogatás összege: 6.456.400,- Ft
Önerő bruttó mértéke: 1.614.100,- Ft
Önerő %-os aránya: 20%
Az önerőt a 2018. évi költségvetéséről szóló 16/2017.(XII.29.) önkormányzati
rendelet 11. melléklet „Pályázati önerő” kiadási előirányzat terhére biztosítja.
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Megbízza a polgármester a pályázat benyújtására és az önkormányzat nevében
történő jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: 2018.04.29.
7. Napirendi pont tárgyalása:
Seregélyesi székhelyű
elbírálásáról

szervezetek

támogatásra

vonatkozó

pályázatok

Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Kérdezem a bizottságok véleményét.
Nagy István képviselő
határozatát

ismertette

a

Pénzügyi

Bizottság

27/2018.(/V.23.)

Horváth Péter képviselő ismertette az Ügyrendi, Fejlesztési és Humán
Bizottság 21/2018.(IV.23.) határozatát
Horváth Sándor

polgármester

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

polgármester

A Seregélyesi Polgárőrség részére javaslom a 700.000,- 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
43/2018.(IV.23.) határozata
A Seregélyesi Polgárőrség önkormányzati támogatásáról
A Képviselő-testület, a 18/2018.(II.27.) döntésével meghirdetett pályázati felhívására
beérkezett pályázat elbírálásának eredményeként, az államháztartáson kívüli forrás
átadásáról, átvételéről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (4)
bekezdésében biztosított jogkörében a Seregélyesi Polgárőrség (8111 Seregélyes,
Széchenyi u.5.) részére, 2018. évi működésére 700.000,- Ft pénzbeli önkormányzati
támogatást állapít meg.
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A kiadási előirányzat, a 2018. évi költségvetésről szóló 16/2017.(XII.29.)
önkormányzati rendelet 14. mellékletében „egyéb civil szervezetek részére” címen
biztosított.
Megbízza a polgármestert, hogy, az államháztartáson kívüli forrás átadásáról,
átvételéről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 2. 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: 2018.05.11.
Horváth Sándor

polgármester

A Seregélyesi Horgászsport és Természetvédelmi 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
44/2018.(IV.23.) határozata
A Seregélyesi Horgászsport és Természetvédelmi Egyesület önkormányzati
támogatásáról
A Képviselő-testület, a 18/2018.(II.27.) döntésével meghirdetett pályázati felhívására
beérkezett pályázat elbírálásának eredményeként, az államháztartáson kívüli forrás
átadásáról, átvételéről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (4)
bekezdésében
biztosított
jogkörében
a
Seregélyesi
Horgászsport
és
Természetvédelmi Egyesület (8111 Seregélyes, Bethlen G.u.18.) részére, 2018. évi
működésére 400.000,- Ft pénzbeli önkormányzati támogatást állapít meg.
A kiadási előirányzat, a 2018. évi költségvetésről szóló 16/2017.(XII.29.)
önkormányzati rendelet 14. mellékletében „egyéb civil szervezetek részére” címen
biztosított.
Megbízza a polgármestert, hogy, az államháztartáson kívüli forrás átadásáról,
átvételéről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 2. 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: 2018.05.11.
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Horváth Sándor

polgármester

A Kolibri Modellező Egyesület 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:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
45/2018.(IV.23.) határozata
A Kolibri Modellező Egyesület önkormányzati támogatásáról
A Képviselő-testület, a 18/2018.(II.27.) döntésével meghirdetett pályázati felhívására
beérkezett pályázat elbírálásának eredményeként, az államháztartáson kívüli forrás
átadásáról, átvételéről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (4)
bekezdésében
biztosított
jogkörében
a
Kolibri
Modellező
Egyesület
(8111 Seregélyes, Fő u.201.) részére, 2018. évi működésére 200.000,- Ft pénzbeli
önkormányzati támogatást állapít meg.
A kiadási előirányzat, a 2018. évi költségvetésről szóló 16/2017.(XII.29.)
önkormányzati rendelet 14. mellékletében „egyéb civil szervezetek részére” címen
biztosított.
Megbízza a polgármestert, hogy, az államháztartáson kívüli forrás átadásáról,
átvételéről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 2. 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: 2018.05.11.
Horváth Sándor

polgármester

A Seregélyesi Sport Club Egyesület részére javaslom a 800.000,-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
46/2018.(IV.23.) határozata
A Seregélyesi Sport Club Egyesület önkormányzati támogatásáról
A Képviselő-testület, a 18/2018.(II.27.) döntésével meghirdetett pályázati felhívására
beérkezett pályázat elbírálásának eredményeként, az államháztartáson kívüli forrás
átadásáról, átvételéről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (4)
bekezdésében biztosított jogkörében a Seregélyesi Sport Club Egyesület (8111
Seregélyes 228/59 hrsz.) részére, 2018. évi működésére 800.000,- Ft pénzbeli
önkormányzati támogatást állapít meg.
A kiadási előirányzat, a 2018. évi költségvetésről szóló 16/2017.(XII.29.)
önkormányzati rendelet 14. mellékletében „egyéb civil szervezetek részére” címen
biztosított.
Megbízza a polgármestert, hogy, az államháztartáson kívüli forrás átadásáról,
átvételéről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 2. 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: 2018.05.11.
Horváth Sándor

polgármester

A Seregélyesi Baráti Vadásztársaság részére javaslom a 300.000,-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
47/2018.(IV.23.) határozata
A Seregélyesi Baráti Vadásztársaság önkormányzati támogatásáról
A Képviselő-testület, a 18/2018.(II.27.) döntésével meghirdetett pályázati felhívására
beérkezett pályázat elbírálásának eredményeként, az államháztartáson kívüli forrás
átadásáról, átvételéről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (4)
bekezdésében biztosított jogkörében a Seregélyesi Baráti Vadásztársaság (8111
Bethlen Gábor utca 43.) részére, 2018. évi működésére 300.000,- Ft pénzbeli
önkormányzati támogatást állapít meg.
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A kiadási előirányzat, a 2018. évi költségvetésről szóló 16/2017.(XII.29.)
önkormányzati rendelet 14. mellékletében „egyéb civil szervezetek részére” címen
biztosított.
Megbízza a polgármestert, hogy, az államháztartáson kívüli forrás átadásáról,
átvételéről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 2. 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: 2018.05.11.
8. Napirendi pont tárgyalása:
A Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetői)
beosztás ellátásáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Egy korábbi pályázó adott be pályázatot. Sajnos a szakmai idő nem elég. A
Vörösmarty könyvtárral kell egyeztetnünk, hogyan tagozódhatnánk be, de ez majd
később.
Horváth Károly

jegyző

Ugyanaz a hölgy adta be a pályázatát. Javaslom eredménytelennek nyilvánítani.
Horváth Sándor

polgármester

Javaslom, hogy írjuk ki újra a pályázatot. A Megyei Művelődési Központ vezetőjével
és a Vörösmarty Megyei Könyvtár vezetőjével egyeztettem. Velük megpróbálnék
kialakítani valamilyen együttműködést, hogy szakmai felügyeletet biztosítsanak és
akkor ne kelljen ilyen magas elvárás.
Ladányi László

alpolgármester

Aki beadta eddig, annak általában a gyakorlati idő hiányzott. Támadási felületet ne
adjunk. Ha ez így lesz, akkor mindegyiket értesítsük.
Horváth Károly

jegyző

Ha betagozódik az egész intézmény, akkor teljesen más lesz a működési formája is.
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
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
48/2018.(IV.23.) határozata
A Seregélyesi Könyvtár és Kulturális 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
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
49/2018.(IV.23.) 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. június 30-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. július 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 4.
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/1180-2/2018, 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. június 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Seregélyes Nagyközség Önkormányzata honlapja – 2018. május 2.
 Seregélyesi Polgármesteri Hivatal (8111 Seregélyes, Széchenyi utca. 5.) – 2018.
május 2.

www.kozigallas.hu: 2018. május 2.
Megbízza a polgármestert a pályázati felhívás megjelentetésére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
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9. Napirendi pont tárgyalása:
Az önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzési tervéről
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.
Horváth Sándor

polgármester

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

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
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
50/2018.(IV.23.) határozata
Az önkormányzat 2018. évi éves összesített közbeszerzési tervéről
A Képviselő-testület, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1)
bekezdése alapján az önkormányzat 2018. 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
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10. Napirendi pont tárgyalása:
A Raiffeisen Bank Zrt-vel szemben fennálló követelésről
Horváth Sándor – polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Az ügyvédnő tisztán leírta, hogy nincs lehetőségünk alkudozni. A kormányhivatal
állásfoglalása még nem érkezett be, de a jegyző úrral történt egyeztetésükből az
tűnik ki, hogy perre kell mennünk. A bizottságok is tárgyalták, kérném a
véleményüket.
Horváth Péter

képviselő

Az Ügyrendi Fejlesztési és Humán Bizottság megtárgyalta és a javaslatot
elfogadásra javasolja.
Nagy István

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a javaslatot elfogadásra javasolja.
Horváth Károly

jegyző

Ajánlatot kellene kéri dr. Mihályi Mónika jelenlegi jogi képviselőtől, hogy vállaja-e és
mennyiért a bíróság előtti jogi képviseletet.
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
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
51/2018.(IV.23.) határozata
A Raiffeisen Bank Zrt-vel szemben fennálló követelés ügyében jogi képviselet
ajánlatának megkéréséről
A Képviselő-testület, a Raiffeisen Bank Zrt-vel szemben fennálló követelése ügyében
megbízza a polgármestert, hogy a Bankkal szembeni bírósági kereset benyújtása és
a bíróság előtti jogi képviselet tekintetében kérjen ajánlatot a jelenlegi jogi képviselő,
Dr. Mihályi Mónika (8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2) ügyvédtől.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: 2018.05.25
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11. Napirendi pont tárgyalása:
Egyebek
Horváth Sándor

polgármester

Teljesen friss, ma érkezett. A Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és
Környezetvédelmi Társulat üzemeltetési szerződését, ahogy már megszoktuk idén is
megküldte. Önkormányzati területeket is rendben tartanak helyettünk. Javaslom,
hogy fogadjuk el.
Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
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
52/2018.(IV.23.) 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, melyet
jóváhagyólag elfogad.
Megbízza a polgármestert a szerződés aláírására.
A 2018. II. félévi önkormányzati hozzájárulás összegét 305.025,- Ft-ot a 2018. évi
költségvetésében biztosítja és egyben kötelezettséget vállal a 2019. június 30-ig
terjedő időszakra a 2019. I. félévi önkormányzati hozzájárulás összegének, 305.025,Ft-nak a betervezésére a 2019 évi költségvetésébe.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal.
Horváth Sándor

polgármester

Agárdi Aratrum Kft. ajánlata: Erdei Iskola melletti területet kínálják eladásra.
Ladányi László

alpolgármester

Miből akarjuk megvenni?
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Horváth Sándor

polgármester

Új telkek árából.
Horváth Péter

képviselő

Kár lenne veszni hagyni.
Horváth Sándor

polgármester

14 M Ft + áfa. Az új telkek árából tudnánk finanszírozni. Amivel nem számoltunk
ebben az évben, az a szennyvíztársulattól beérkező pénzösszeg. Talán három
hónapon belül le tudjuk zárni és akkor utána megszűnik a Szennyvíz Társulat, ott van
egy jelentősebb pénzmennyiség, amit esetleg a fejlesztésekre be tudunk forgatni. Az
új utcában nincs szennyvíz, oda be tudnánk az egészet forgatni.
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
4 igen szavazattal,
2 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
53/2018.(IV.23.) határozata
A Seregélyes 0101/36. hrsz. ingatlan megvásárlásáról
A képviselő-testület megtárgyalta az Agárdi Aratrum Kft. (2484 Agárd, 0171/150. hrsz
adószáma:146555-2-07) ajánlatát a Seregélyes 0101/36. hrsz.-ú ingatlan (művelési
ága: kivett épület, udvar) ajánlatát az ingatlan adásvétele tárgyában és úgy dönt,
hogy az ingatlant 14.000.000,- Ft+Áfa összegért megvásárolja. A vételárat a 2018.
évi költségvetéséről szóló 16/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
„Ingatlanok beszerzése, létesítése” kiadási előirányzat terhére biztosítja.
Megbízza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést készíttesse elő.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: 2018.05.28.
Horváth Sándor

polgármester

A MAZSÖK pályázatot írt ki, a Magyarország területén található, jelenleg
gondozatlan, zsidó temetők rekonstrukciójához. A temető bekerítéséről, rendbe
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tételéről lenne szó. Seregélyesen 0570/2 hrsz.-ú zsidó temető érintett. A támogatás
100%-os, veszíteni valónk nincs. Javaslom a pályázat benyújtását 10M Ft-ra
Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
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
54/2018.(IV.23.) határozata
Pályázat benyújtásáról a Seregélyes 0570/2 hrsz.-ú (zsidó) temető tekintetében
A képviselő-testület a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány, mint Támogató
az európai kulturális örökség részét képező, Magyarország területén
található/fellehető, jelenleg gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek
rekonstrukciójához, továbbá a kulturális örökség megismerésében, védelmében,
megőrzésében való minél szélesebb társadalmi részvétel ösztönzése érdekében,
különös tekintettel a fiatal nemzedék kulturális örökséggel kapcsolatos tudása
fejlesztésének elősegítésére vonatkozó pályázati kiírására, támogatási lehetőségre
pályázatot nyújt be a Seregélyes 0570/2 hrsz.-ú (zsidó) temető tekintetében
10.000.000,-Ft értékhatárig a temető fennmaradását veszélyeztető helyzet
elhárításához és a síremlékek halaszthatatlan állagmegóvását szolgáló
felújításokhoz.
Vállalja, hogy 10 éven keresztül ellátja a Felhívás keretében nyújtott támogatásból
felújított temető fenntartását, gondozását.
Megbízza a polgármestert a pályázat benyújtására
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: 2018.05.28.
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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