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Jegyzőkönyv
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. április 15-i üléséről
Az ülés helye: Seregélyes, Községháza tanácskozó terme
Jelen vannak
Szavazati joggal:
Horváth Sándor
Ladányi László
Horváth Péter
Karkóné Lukácsy Marianna
Mohari Istvánné
Nagy István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Kajos Istvánné
Horváth Károly
Kassai Márta
Horváth Attila

alpolgármester
jegyző
ÜFHB. tag
ÜFHB. tag

Részvételi joggal:
Dr. Nagyné Imre Szabina

jegyzőkönyvvezető

Távollevők:
Sajtos József Tibor

képviselő

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
42/2019.(IV.15.) határozata
A képviselő-testület 2019. április 15.-i ülésének napirendjéről
A Képviselő-testület a 2019. április 15.-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 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:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
43/2019.(IV.15.) határozata
A 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 Hazai Kommunális Kft (2458 Kulcs, Rózsahegyi u.10.) által tett közszolgáltatói
költségelszámolást a 2018 évre vonatkozóan jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal

-3-

2. Napirendi pont tárgyalása:
Az Alpha-vet Állatgyógyászati Kft-vel
módosításáról
Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester
Horváth Sándor

kötött

vállalkozási

szerződés

polgármester

Gyakorlatilag a díjak változnak. A bizottságok is 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

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

polgármester

Ha nincs, akkor aki a javaslattal egyetért, kérem, 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
44/2019.(IV.15.) határozata
Az Alpha-vet Állatgyógyászati Kft-vel kötött vállalkozási szerződés
módosításáról
A Képviselő-testület megtárgyalta az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft vállalkozási
szerződésének módosításáról szóló javaslatot, melyet az előterjesztés szerinti
tartalommal jóváhagyólag elfogad.
Megbízza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
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3. Napirendi pont tárgyalása:
A helyi építési szabályzat és szabályozási terv 1. módosításával kapcsolatos
partnerségi egyeztetést lezárásáról
Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester
Horváth Károly

jegyző

Itt csupán az egyeztetési szakasz lezárásáról van szó. Eddig tartott. A főépítészi
véleményt ezután kérjük meg.
Horváth Sándor

polgármester

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

polgármester

Ha nincs, akkor aki a javaslattal egyetért, kérem, 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
45/2019.(IV.15.) határozata
A helyi építési szabályzat és szabályozási terv 1. módosításával kapcsolatos
partnerségi egyeztetést lezárásáról
A Képviselő-testület, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv 1. módosításával
kapcsolatos partnerségi egyeztetést lezárja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi építési szabályzat
és szabályozási terv 1. módosításának elfogadásához szükséges végső szakmai
véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezze az illetékes állami főépítésznél.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont tárgyalása:
A Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulat
üzemeltetési szerződéséről
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.
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Horváth Péter

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 a javaslattal egyetért, kérem, 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
46/2019.(IV.15.) 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
változatlan tartalommal jóváhagyólag elfogad.
Megbízza a polgármestert a szerződés aláírására és az előterjesztés szerinti
nyilatkozatnak az önkormányzat nevében történő megtételére.
A 2019. II. félévi önkormányzati hozzájárulás összegét 335.528,- Ft-ot a 2019. évi
költségvetésében biztosítja és egyben kötelezettséget vállal a 2020. június 30-ig
terjedő időszakra a 2020. I. félévi önkormányzati hozzájárulás összegének, 335.528,Ft-nak a betervezésére a 2020 évi költségvetésébe.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont tárgyalása:
Az önkormányzat 2019. évi éves összesített közbeszerzési tervéről
Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A tavalyi évit hozzuk át, mivel a beruházások elhúzódnak.
Kérdés? Kiegészíteni való?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor aki a javaslattal egyetért, kérem, 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
47/2019.(IV.15.) határozata
Az önkormányzat 2019. évi éves összesített közbeszerzési tervéről
A Képviselő-testület, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1)
bekezdése alapján az önkormányzat 2019. 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
(A közbeszerzési tervtáblázat a jegyzőkönyv mellékeltét képezi)
6. Napirendi pont tárgyalása:
Ügyvédi megbízási szerződés módosításáról
Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Az ügyvédő megküldte a módosító javaslatát, kérem, hogy fogadjuk el. Nagyon sok
munkát végez nekünk, és ezen felül tanácsaival mindig rendelkezésre áll.
Kérdés? Kiegészíteni való?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor aki a javaslattal egyetért, kérem, 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
48/2019.(IV.15.) határozata
Ügyvédi megbízási szerződés módosításáról
A képviselő-testület megtárgyalta a „Dr. Szekerczés” Ügyvédi Iroda (Pintérné Dr.
Szekerczés Anna, ügyvéd, adószáma: 18490303-2-07, székhely: 8000
Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz., Fejér Megyei Ügyvédi Kamara, KASZ szám:
36067256) –val kötött megbízási szerződés módosítására vonatkozó javaslatot és
azt az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal, 2019. április 1. napi hatállyal
jóváhagyólag elfogadja és egyben jóváhagyja az okiratok polgármester által az
önkormányzat nevében történő aláírását.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont tárgyalása:
A Seregélyes 0101/34 ingatlanból történő területvásárlás szerződéséről
Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Tavaly már döntöttünk arról, hogy a területet megvesszük. Most értünk el oda, hogy
van konkrét szerződés, ennek a tartalmát kellene jóváhagyni.
Ladányi László

alpolgármester

Szerintem jobb lenne önálló helyrajzi számra venni az ingatlant, a későbbiek során
könnyebb lenne kezelni.
Horváth Károly

jegyző

Ha most újra változnak a feltételek, akkor megint hónapok telnek el a
szerződéskötésig. Ha már saját tulajdonban van, akkor gyorsabb és könnyebb
megosztani.
Horváth Sándor

polgármester

Így is lehet és szerintem is járható. Javaslom a szerződés elfogadását.
Kérdés? Kiegészíteni való?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor aki a javaslattal egyetért, kérem, 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
49/2019.(IV.15.) határozata
A Seregélyes 0101/34 ingatlanból történő területvásárlás szerződéséről
A képviselő-testület megtárgyalta a Seregélyes 0101/34 ingatlanból történő
területvásárlás szerződésének tervezetét és megállapítja, hogy a 113/2018.(X.9.)
határozatában foglaltakkal összhangban van ezért az előterjesztés szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont tárgyalása:
A Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ Könyvtári intézményegységének
2018 évi beszámolójáról és a 2019. évi munkatervéről
Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A beszámolót és tervet elkészítettük, vezető még nincs. Napról napra működünk.
Javaslom elfogadni.
Kérdés? Kiegészíteni való?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor aki a javaslattal egyetért, kérem, 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
50/2019.(IV.15.) határozata
A Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ Könyvtári intézményegységének
2018 évi beszámolójáról és a 2019. évi munkatervéről
A képviselő-testület a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 65. § (2a) bekezdése alapján
megtárgyalta a Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ Könyvtári
intézményegységének 2018 évi beszámolójáról és a 2019. évi munkatervéről szóló
előterjesztést és azt változatlan tartalommal jóváhagyja.
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Megbízza a polgármestert, hogy a dokumentumokat a megyei hatókörű városi
könyvtár részére küldje meg.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont tárgyalása:
A 2019 évi elismerő címek adományozásáról
Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Bizottsági ülésen tárgyaltuk, kérném a bizottság véleményét
Horváth Péter

képviselő

Az Ügyrendi, Fejlesztési és Humán Bizottság megtárgyalta és dr. Jankovics József
irodalomtörténész (címe: Budapest, VII. Dob u. 80.fsz.1.) részére Seregélyes
Díszpolgára elismerő címet, Schulcz István (címe: 8111 Seregélyes, Fő utca 140.)
részére a Seregélyes Településért elismerő címet javasolja adományozni. A
tárgyjutalom összegét 100.000,-Ft-ban javasoljuk meghatározni.
Horváth Sándor

polgármester

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

polgármester

Ha nincs, akkor javaslom dr. Jankovics József irodalomtörténész (címe: Budapest,
VII. Dob u. 80.fsz.1.) részére Seregélyes Díszpolgára elismerő címet adományozni.
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
51/2019.(IV.15.) határozata
Seregélyes Díszpolgára elismerő cím adományozásáról
A Képviselő-testület, Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
11/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete 9. § (4)-(5) bekezdése alapján dr.
Jankovics József irodalomtörténész (címe: Budapest, VII. Dob u. 80.fsz.1.) részére
a „SEREGÉLYES DÍSZPOLGÁRA” elismerő címet adományozza.
A képviselő-testület a tárgyjutalom összegét 100.000,-Ft-ban állapítja meg az
önkormányzat 2019 évi költségvetése rendezvénykeret költségvetési kiadási
előirányzat terhére.
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Megbízza a polgármestert, hogy az oklevél elkészítéséről és a tárgyjutalmak
beszerzéséről gondoskodjon, valamint azt az önkormányzat nevében a 2019. évi
„SEREGFESZT” rendezvénysorozat keretében, külön erre a célra rendezett ünnepi
esemény alkalmával adja át.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: 2019. június 8
Horváth Sándor

polgármester

Javaslom Schulcz István (címe: 8111 Seregélyes, Fő utca 140.) részére a
Seregélyes Településért elismerő címet adományozni.
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
52/2019.(IV.15.) határozata
Seregélyes Településért elismerő cím adományozásáról
A Képviselő-testület, Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
11/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete 9. § (4)-(5) bekezdése alapján Schulcz
István (címe: 8111 Seregélyes, Fő utca 140.) részére a „SEREGÉLYES
TELEPÜLÉSÉRT” elismerő címet adományozza.
A képviselő-testület a tárgyjutalom összegét 100.000,-Ft-ban állapítja meg az
önkormányzat 2019 évi költségvetése rendezvénykeret költségvetési kiadási
előirányzat terhére.
Megbízza a polgármestert, hogy az oklevél elkészítéséről és a tárgyjutalmak
beszerzéséről gondoskodjon, valamint azt az önkormányzat nevében a 2019. évi
„SEREGFESZT” rendezvénysorozat keretében, külön erre a célra rendezett ünnepi
esemény alkalmával adja át.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: 2019. június 8
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

- 11 -

