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Jegyzőkönyv
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. augusztus 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
Sajtos József Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Horváth Károly
Kajos Istvánné
Horváth Attila

jegyző
alpolgármester
ÜFHB. tag

Távollevők:
Horváth Péter

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 6 fővel határozatképes.
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendre.
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
90/2018.(VIII.27.) határozata
A képviselő-testület 2018. augusztus 27.-i ülésének napirendjéről
A Képviselő-testület a 2018. augusztus 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 Seregélyesi lakópark Szindikátusi szerződéséről
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Tehát, a szindikátusi szerződés tervezet a bizottságok által tett módosításokkal
átdolgozásra került, ezt nyújtjuk most be a testület elé.
Kérdezem a bizottságok véleményét.
Nagy István

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a módosításokkal elfogadásra javasolja.
Karkóné Lukácsy Marianna

képviselő

Az Ügyrendi Fejlesztési és Humán Bizottság megtárgyalta és a módosításokkal
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
91/2018.(VIII.27.) határozata
A Seregélyesi lakópark Szindikátusi szerződéséről
A Képviselő-testület, megtárgyalta a Seregélyesi lakópark Szindikátusi szerződéséről
szóló tervezett, melyet jóváhagyólag elfogad.
Megbízza a polgármestert a szerződés önkormányzat nevében történő aláírására.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal
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2. Napirendi pont tárgyalása:
Egészségügyi asszisztensi pályázatok elbírálásáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Három ajánlat érkezett. Takács Imréné Seregélyesről, Alpek Szilvia Katalin
Székesfehérvárról és Kiss Péterné Juhász Erzsébet Székesfehérvárról.
A képviselők a pályázatokat átnézhették.
Én úgy gondolom, hogy Takács Imrénének megvan a tapasztalata, rutinja, ismer
mindenkit, részemről ő lenne a legalkalmasabb. Van-e valakinek más véleménye?
Ladányi László

alpolgármester

Meddig lesz?
Horváth Sándor

polgármester

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, de
vállalkozásban fogja csinálni, akkor változik a dolog.

ha a

jövendőbeli orvos

Van-e valakinek kérdése a javaslattal kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, javaslom Takács Imréné közalkalmazotti kinevezését. 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
92/2018.(VIII.27.) határozata
Egészségügyi asszisztensi pályázatok elbírálásáról - 1
A Képviselő-testület, a 82/2018.(VII.24.) határozatával meghirdetett egészségügyi
asszisztensi közalkalmazotti állás pályáztatása eredményeként, a pályáztatás
nyertesének Takács Imréné (Szül.: Pap Zsuzsanna Székesfehérvár, 1968.05.28.
An.:Horváth Mária) 8111 Seregélyes, Öreghegy út 21. sz. alatti lakost hirdeti ki és, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt)
83/A.§ (1) bekezdésében megállapított jogkörében, közalkalmazotti állományba
kinevezi 2018. szeptember 1. napjától, határozatlan időre, 4 hónap próbaidővel,
egészségügyi asszisztens munkakörbe.
Alapilletményét, a Kjt 61-66.§-a alapján, továbbá egyes egészségügyi dolgozók és
egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz
kapcsolódó
támogatás
igénybevételének
részletes
szabályairól
szóló
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256/2013.(VII.5.) Korm. rendelet 7. melléklete alapján havi bruttó 215.021,- Ft-ban
állapítja meg.
Bérkiegészítését a 256/2013.(VII.5.) Korm. rendelet 3. melléklet 2. táblázata alapján
havi bruttó 36.218,- Ft-ban állapítja meg.
Havi bruttó illetményét összesen 251.239,- Ft-ban a Kjt. 66.§ (10) bekezdése alapján
kerekítve 251.200,-Ft-ban állapítja meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a kinevezési okmányokat készíttesse el és azt írja
alá.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Sándor

polgármester

Nem javaslom nyertesként kihirdetni Alpek Szilvia Katalint.
Van-e valakinek kérdése a javaslattal kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki ezzel 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
93/2018.(VIII.27.) határozata
Egészségügyi asszisztensi pályázatok elbírálásáról - 2
A Képviselő-testület, a 82/2018.(VII.24.) határozatával meghirdetett egészségügyi
asszisztensi közalkalmazotti állás pályáztatása eredményeként, nyertesként Alpek
Szilvia Katalin 8000 Székesfehérvár, Tordai u.12. sz. alatti lakost nem hirdeti ki.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére és a pályázat visszaküldésére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Sándor

polgármester

Nem javaslom nyertesként kihirdetni Kiss Péternét.
Van-e valakinek kérdése a javaslattal kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
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Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki ezzel 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
94/2018.(VIII.27.) határozata
Egészségügyi asszisztensi pályázatok elbírálásáról - 3
A Képviselő-testület, a 82/2018.(VII.24.) határozatával meghirdetett egészségügyi
asszisztensi közalkalmazotti állás pályáztatása eredményeként, nyertesként Kiss
Péterné 8000 Székesfehérvár, Mária völgy út 33. sz. alatti lakost nem hirdeti ki.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére és a pályázat visszaküldésére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont tárgyalása:
A seregélyes 468 és 445/18 hrsz.-ú ingatlanok telekalakításáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A testület már döntött a telekalakítás
négyzetméterenkénti 2970,- Ft-ot.

ügyében

és

meghatároztuk

a

Elkészültek a vázrajzok, 163m2-ről van szó, amely az önkormányzatnak 484.110,-Ft
bevételt jelent.
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

Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
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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
95/2018.(VIII.27.) határozata
A seregélyes 468 és 445/18 hrsz.-ú ingatlanok telekalakításáról
A Képviselő-testület megtárgyalta a seregélyes 468 és 445/18 hrsz.-ú ingatlanok
telekalakításáról szóló előterjesztést és a Végh Gyula földmérő mérnök által 173/2018 munkaszám alatt és a Fejér Megyei Kormányhivatal Járási Földhivatala által
3419/2018 számon záradékolt változási vázrajzzal egyetért, továbbá az
önkormányzat tulajdonát képező Seregélyes 468 hrsz.-ú ingatlanból történő 163m2
ingatlanterület 484.110,-Ft áron történő értékesítése ügyben vevőül kinevezi Vida
Ramóna és Feszt Nikolasz 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 36. V/22. szám alatti
lakosokat.
Megbízza a polgármestert, hogy a telekalakítás és az adásvétel tárgyában az
önkormányzat nevében járjon el.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: 2018.09.30.
3. Napirendi pont tárgyalása:
A Medikopter alapítvány támogatásáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Teljesen friss, most érkezett. Valamikor régen már nyújtottunk támogatást, ha jól
emlékszem 5000,- Ft értékben.
Sajtos József Tibor

képviselő

Milyen központtal működnek?
Horváth Sándor

polgármester

Budapest.
Sajtos József Tibor

képviselő

Milyen hatáskörrel rendelkeznek?

-7-

Horváth Sándor

polgármester

Országos, csak ők vannak helikopteresek. Bármilyen összegnek örülnek.
Kajos Istvánné

alpolgármester

Én támogatnám őket.
Horváth Sándor

polgármester

20.000 Ft-ot javasolnék támogatásnak. Van-e valakinek más javaslata, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki a javaslattal 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
96/2018.(VIII.27.) határozata
A Medikopter alapítvány támogatásáról
A Képviselő-testület megtárgyalta a Medikopter alapítvány (1083 Budapest Rákóczi
u.51.) támogatás iránti kérelmét és 20.000,-Ft összegű támogatást ítél meg a 2018.
évi költségvetéséről szóló 16/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet, önkormányzat –
tartalékok kiadási előirányzat terhére.
Megbízza a polgármestert a támogatás folyósítására.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: 2018.09.30.
Több napirend, kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
A zárt ülést követően a polgármester kihirdette a zárt ülésen hozott határozatokat.
A polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést berekesztette.
k.m.f.
Horváth Sándor
polgármester

Horváth Károly
jegyző
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