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Jegyzőkönyv
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. április 26-i üléséről
Az ülés helye: Seregélyes, Községháza tanácskozó terme
Jelen vannak
Szavazati joggal:
Horváth Sándor
Ladányi László
Horváth Péter
Karkóné Lukácsy Marianna
Mohari Istvánné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Horváth Károly
Kajos Istvánné
Pinke Péter
Csanádi Lajos

jegyző
alpolgármester
P.B. tag
Seregélyes Nonprofit Kft

Távollevők:
Nagy István
Sajtos József Tibor

képviselő
képviselő

Részvételi joggal:
Dr. Nagyné Imre Szabina

jegyzőkönyvvezető

Horváth Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a rendkívüli
sürgősséget a tárgyalandó témák fontossága indokolta.
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
55/2018.(IV.26.) határozata
A képviselő-testület 2018. április 26.-i ülésének napirendjéről
A Képviselő-testület a 2018. április 26.-i ülésének napirendjét a meghívó szerinti
javaslattal egyezően hagyja jóvá.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont tárgyalása:
Ingatlanrész eladásáról a Seregélyes 468 hrsz.-ú ingatlanból
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Vida Ramóna és Feszt Nikolasz megvette a Béke utcában a 445/18 hrsz. ingatlant.
Szeretnék, ha a kert vége ne ferde lenne, ezért vennének még területet a 468 hrsz
Bögös féle telekből. Szerintem akadálya nincs, eddig is csak gazban állt. Az ára
megegyezne a Béke utcai telek egységárával 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 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
56/2018.(IV.26.) határozata
Ingatlanrész eladásáról a Seregélyes 468 hrsz.-ú ingatlanból
A Képviselő-testület megtárgyalta Vida Ramóna és Feszt Nikolasz 8000
Székesfehérvár, Tolnai utca 36. V/22. cím alatti lakosok arra irányuló kérelmét,
miszerint az általuk megvásárolt Seregélyes 445/18 hrsz.-ú ingatlanhoz területrészt
vásárolnának az önkormányzat tulajdonát képező Seregélyes 468 hrsz.-ú
ingatlanból. Kérelmükhöz csatolták a terület vázlatos kimutatását.
A Képviselő-testület a megjelölt területrész eladását jóváhagyja, a terület egységnyi
árát bruttó 2970,- Ft/m2 összegben határozza meg.
Megbízza a polgármestert
elkészíttetésére.

a

döntés

közlésére

Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: 2018.05.28.
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és

a

változási

vázrajzok

2. Napirendi pont tárgyalása:
Pályázat benyújtásáról Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásra
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel
közösen pályázatot írt ki belterületi utak, járdák, hidak felújítására. Az Ady Endre utca
aszfaltozására lehetne pályázni. Régi adósságunk ez. Megkaptam az árajánlatot,
viszont ez nem elég a teljes szakaszra. A Táncsics utcától a Vörösmarty utcáig a
szennyvíz után kapott új aszfaltot. Most a Vörösmartytól a Fórizs közig lehetne újra
aszfaltozni és padkázni. A beruházás összköltsége: 20.978.305,- Ft, ehhez pályázati
önerőként 5.978.305,- Ft-ot kell biztosítani, ez a költségvetésben biztosítható,
tervezve van. A megpályázott összeg 15.000.000,- Ft. Javaslom, hogy a pályázatot
adjuk be.
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 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
57/2018.(IV.26.) határozata
Pályázat benyújtásáról Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásra
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért
felelős miniszterrel közösen a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó pályázati
felhívására pályázatot nyújt be a pályázati kiírás 1/c „Belterületi utak, járdák, hidak
felújítása” pályázati célra.
A pályázat keretében a Seregélyes 787 hrsz.-ú (Ady Endre utca) belterületi útnak a
Seregélyes 730 Hrsz.-ú (Vörösmarty utca) és a Seregélyes 857 hrsz.-ú (Fórizs köz)
csatlakozási pontok közötti szakaszán az aszfaltozást és a nemes padka készítését
valósítja meg.
A beruházás összköltsége: 20.978.305,- Ft
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Pályázott összeg: 15.000.000,- Ft
Pályázati önerő: 5.978.305,- Ft
A pályázati önerőt a 2018. évi költségvetéséről szóló 16/2017.(XII.29.) önkormányzati
rendelet 11. melléklet „Pályázati önerő” kiadási előirányzat terhére biztosítja.
Megbízza a polgármester a pályázat benyújtására és az önkormányzat nevében
történő jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: 2018.05.02.

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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