Szám.: SER/62-11/2019

Jegyzőkönyv
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. április 29.-i üléséről

Tartalom:
Határozatok:
 53/2019.(IV.29.) ..........A

képviselő-testület
napirendjéről

2019.

április

29.-i

ülésének

 54/2019.(IV.29.) ..........A 445/81 hrsz.-ú ingatlan telekalakításáról
 55/2019.(IV.29.) ..........Dr.

Nemes Csaba aneszteziológia-intenzív
szakorvossal kötendő szerződésekről

terápia

 56/2019.(IV.29.) ..........Az Econoserve Üzleti Tanácsadó Kft. ajánlatáról az MFP-

NHI/2019 - A nemzeti és helyi identitástudat erősítése című
pályázat keretében történő együttműködésről
 57/2019.(IV.29.) ..........A

Seregélyesi
támogatásáról

Sport

Club

 58/2019.(IV.29.) ..........A

Kolibri
Modellező
támogatásáról
Seregélyesi
támogatásáról

Egyesület
Egyesület

önkormányzati
önkormányzati

 59/2019.(IV.29.) ..........A

Lovas

Club

Egyesület

önkormányzati

 60/2019.(IV.29.) ..........A

Baráti

Vadásztársaság

önkormányzati

Seregélyesi
támogatásáról

 61/2019.(IV.29.) ..........A

Seregélyesi Horgászsport és Természetvédelmi
Egyesület önkormányzati támogatásáról

 62/2019.(IV.29.) ..........A Seregélyesi Polgárőrség önkormányzati támogatásáról
 63/2019.(IV.29.) ..........A

Seregélyesi Motorbarátok Köre Hagyományőrző
Kulturális Egyesület önkormányzati támogatásáról

 64/2019.(IV.29.) ..........A Seregélyesi Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkormányzati

támogatásáról
 65/2019.(IV.29.) ..........A Seregélyesi Református Egyházközség önkormányzati

támogatásáról

-1-

Jegyzőkönyv
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. április 29-i üléséről
Az ülés helye: Seregélyes, Községháza tanácskozó terme
Jelen vannak
Szavazati joggal:
Horváth Sándor
Ladányi László
Horváth Péter
Karkóné Lukácsy Marianna
Mohari Istvánné
Sajtos József Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Kajos Istvánné
Horváth Károly
Janzsó Tamás

alpolgármester
jegyző
Greenwood Kft.

Részvételi joggal:
Dr. Nagyné Imre Szabina

jegyzőkönyvvezető

Távollevők:
Nagy István

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
53/2019.(V.29.) határozata
A képviselő-testület 2019. április 29.-i ülésének napirendjéről
A Képviselő-testület a 2019. április 29.-i ülésének napirendjét a meghívó szerinti
javaslattal egyezően hagyja jóvá.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal

-2-

1. Napirendi pont tárgyalása:
A 445/81 hrsz.-ú ingatlan telekalakításáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A 445/81 hrsz.-ú ingatlan telekalakításáról kell beszélnünk, mivel az 5ha területet
nem tudjuk egyben eladni. Megérkezett és köszöntöm Janzsó Tamást is, átadom
neki a szót.
Janzsó Tamás

Greenwood Kft.

A szakmai előkészítés elindult. A szindikátusi megállapodás alapján a Greenwood
Kft.-t létrehoztuk, amiben az önkormányzatnak tulajdonrésze van. Megrendeltük a
telekalakítást, az infrastruktúra tervezése elindult. Beleszaladtunk egy anomáliába,
mégpedig, hogy a Magyar Államnak elővásárlási joga van a területre. Ez hosszú
időre elhúzhatja a fejlesztést. Az önkormányzat és a mi jogi képviselőnk is közös
megállapodásra jutott, hogy meg kellene csinálnunk a telekosztást és a kialakuló 52
telekre kötődne meg a megállapodás egyenként. Ezt a telekosztást az
önkormányzatnak jóvá kell hagynia. Így állunk jelenleg. A másik fontos kérdés: a
telkek értékesítése után arányos teljesítést javasoltak a jogi képviselők is, tehát
ahogy értékesítjük a telkeket, úgy fizetjük ki a vételárat, de legkésőbb egy bizonyos
határidőig.
Ladányi László

alpolgármester

A szerződésünkben volt egy dátum. Most egy új szerződést kötünk?
Janzsó Tamás

Greenwood Kft.

2019. december 20. Ez lenne az én kérésem, hogy a dátumot toljuk ki, amennyiben
lehet. Ha nem akkor elfogadjuk.
Ladányi László

alpolgármester

Mi telkeket eladhatunk közművek nélkül?
Horváth Károly

jegyző

El. Az építés feltétele, hogy legalább magánútról megközelíthető legyen és víz,
villany legyen.
Ladányi László

alpolgármester

Mi lesz, ha valaki vesz egy telket és szeretne építkezni, de nincsen közmű?
Janzsó Tamás

Greenwood Kft.

Az adásvételi szerződésben nem egy tömbben van az ingatlan, hanem 52 db
helyrajzi számon. A Greenwood Kft. értékesíti a telkeket magánszemélyek felé.
Ladányi László

alpolgármester

Az első ütemben nekünk nagyon sok időbe telt, mire a közműveket letettük. Most
azért is féltünk tőle. Tudjuk, hogy egész más egy kft. és egy önkormányzat. Minket
fognak majd okolni, ha a közmű csak egy év múlva kerül bevezetésre. Az
illetékmentesség 4 év.
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Janzsó Tamás

Greenwood Kft.

Csúszásban vagyunk. Addig nem tudunk továbblépni, amíg a megosztás
záradékolva nincsen. A közműveket a bekötő út mellé kellene letennünk, de az még
nincsen sehol, mert egy tömbről beszélünk. Pont az első lépés nincs meg. Mi akkor
fogjuk az értékesítést elkezdeni, ha vannak lakótelkek. Ha nincs közmű, nem tudunk
lakótelkeket értékesíteni. Nekünk is sok pénzünk van ebben a munkában.
Ladányi László

alpolgármester

Ha a testület hozzájárul az 52 telek eladásához, akkor a kft. mikortól tudná elkezdeni
a közművek építését?
Janzsó Tamás

Greenwood Kft.

Ha ez így megtörténik, ahogy mondtad, akkor a közműves tervező be tudja fejezni a
közműves tervezést. Nekünk ezt július végére elvállalta. Ezt még tavaly vállalta
addigra. Szeretném a közművesítési munkálatokat megkezdeni szeptemberben. Mert
el kell adni a telkeket. Nem érdekünk minél tovább húzni. 6 hónapos csúszásban
vagyunk.
Horváth Sándor

polgármester

Múlt héten voltam Helyi Védelmi Bizottsági ülésen és ott bejelentették, hogy a
Magyar Honvédség parancsnokságát lehozzák Székesfehérvárra. Ez 1000 családot
jelent. Ha elkészült egy látványtervünk, akkor azt az érkező kollégáknak átadják.
Bízom benne, hogy egy jelentős számú ingatlant tudunk értékesíteni.
Ladányi László

alpolgármester

Kész lakások is lesznek?
Janzsó Tamás

Greenwood Kft.

Az is ebben az állapotban van, a tervező rajzolja a házakat. 80-110-130 m2-es
típustervek készülnek plusz 20 m2 a garázs mindegyiknél. Utcakép, látványkép
készül. Felmerült a sorház igénye is.
Horváth Sándor

polgármester

Ez a telekalakítás közel 3 M Ft. Az ügyvédek annyit mondtak, hogy a tulajdonjog
átvezetését követően a vételár megfizetéséig az ingatlanokra jelzálogjog és
elidegenítési tilalom van bejegyezve az önkormányzat javára. Ez a mi garanciánk.
Horváth Károly

jegyző

Az első ütem a telekalakítás.
Ladányi László

alpolgármester

Előfelmérést már csináltatok? Lenne érdeklődő?
Janzsó Tamás

Greenwood Kft.

Igen. Lenne.
Horváth Sándor

polgármester

Javaslom, hogy fogadjuk el. Amit a Laci felvetett, arra oda kell figyelnünk.
Van-e valakinek még kérdése az üggyel kapcsolatban?
Több 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
54/2019.(V.29.) határozata
A 445/81 hrsz.-ú ingatlan telekalakításáról
A Képviselő-testület az előterjesztés szerinti, „ALBA-GEOD”Bt. (8000
Székesfehérvár, Budai u.264.) által 04-1/2019 munkaszám alatt készített és a
Seregélyes 445/81 hrsz.-ú ingatlant érintő, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal,
Székesfehérvári Járási Földhivatal által 1860/2019. szám alatt záradékolt változási
vázrajz alapján a telekalakítási eljárást kezdeményezi.
Megbízza a polgármestert, hogy az ügyben az önkormányzat képviseletében járjon el
és a szükséges jognyilatkozatokat tegye meg.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont tárgyalása:
Dr. Nemes Csaba aneszteziológia-intenzív terápia szakorvossal kötendő
szerződésekről
Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Az ügyvédnő elkészítette az előszerződés tervezetét, amit én elküldtem a
doktorúrnak és annyit kért, hogy a függelékben leltár szerinti anyagokat adjunk át.
Jogos a felvetése. A rendelési idők pontosítását kérte az ügyvédnő, mert ő az eddigit
írta bele. Ezt a doktor úr kezdésnek egyébként elfogadta. Vállalna délutáni rendelést
is, ezt egyébként menet közben lehet változtatni. Szeptember 30-át rögzített a
szerződésben a feladatellátás kezdetére. A doktor úr pedig már szeptember 2-től
jönne. Ha ezeket beletesszük, akkor ez a doktor úr részéről abszolút támogatható.
Az általános karbantartásokat mi végezzük. Minimum feltételeknél az ügyvédnő
beleírta, hogy miket biztosítsunk, de ezeket egyébként már beszereztük. A
fogyóeszközöket a doktor úr megveszi. Illetve az ügyeleti kötelezettségnél kérte még,
hogy írjuk be azt, hogy a körzet nagyságával arányos mértékben kelljen neki ügyeleti
szolgálatot ellátnia.
Javaslom, hogy fogadjuk el és ezt el kell küldeni véleményezésére az illetékes
szerveknek.
Kérdés? Kiegészíteni való?
Kérdés, észrevétel nem volt.
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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
55/2019.(V.29.) határozata
Dr. Nemes Csaba aneszteziológia-intenzív terápia szakorvossal kötendő
szerződésekről
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a
Seregélyesi 2. számú háziorvosi körzetre vonatkozó előszerződés megkötésére
vonatkozó javaslatot, és a következő határozatot hozza:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Dr. Nemes Csaba (lakcíme: 8111
Seregélyes, Mikszáth Kálmán utca 18.) aneszteziológia-intenzív terápia szakorvossal
a Seregélyesi 2. számú betöltetlen háziorvosi körzetre vonatkozóan területi ellátási
érdekből a határozat mellékletében szereplő előszerződést köti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztésben foglalt
előszerződés és a jogerős praxisengedély benyújtását követően az előszerződés 1.
számú mellékletét képező feladat-ellátási szerződés – az esetlegesen szükséges
technikai jellegű, érdemi, jogokat és kötelezettségeket nem érintő pontosításokat
tartalmazó – aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:

Horváth Sándor polgármester
Horváth Károly jegyző

Határidő:

2019. szeptember 30.

3. Napirendi pont tárgyalása:
Az Econoserve Üzleti Tanácsadó Kft. ajánlatáról az MFP-NHI/2019 - A nemzeti
és helyi identitástudat erősítése című pályázat keretében történő
együttműködésről
Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Egyeztettem pályázatírókkal, egyeztettem az országgyűlési képviselőnkkel és
megkerestem az Econoserve Kft.-t, aki régen írta az önkormányzatnak a
pályázatokat. A pályázatban biztosított források mértékéig kérik ők a
projekmenedzsment költségeit. A megbízási díj 100.000 Ft+áfa. Nyertes pályázat
esetén eredményességi jutalék illeti meg. Javasolnám, hogy az ő ajánlatukat
fogadjuk el.
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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
56/2019.(V.29.) határozata
Az Econoserve Üzleti Tanácsadó Kft. ajánlatáról az MFP-NHI/2019 - A nemzeti
és helyi identitástudat erősítése című pályázat keretében történő
együttműködésről
A Képviselő-testület megtárgyalta az Econoserve Üzleti Tanácsadó Kft. (1122
Budapest, Városmajor u. 10.) ajánlatát az MFP-NHI/2019 - A nemzeti és helyi
identitástudat erősítése című pályázat keretében történő együttműködésről és azt az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Megbízza a polgármestert a felek közötti szerződés előkészíttetésére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: 2019.05.30.
4. Napirendi pont tárgyalása:
A Seregélyesi székhelyű szervezetek támogatásáról
Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester
Horváth Sándor

polgármester

9 pályázat érkezett. Az igények: Seregélyesi Sport Club Egyesület: 1.200.000 Ft,
Kolibri Modellező Egyesület: 200.000 Ft, Seregélyesi Lovas Club: 600.000 Ft,
Seregélyesi Baráti Vadász Társaság 800.000 Ft, Seregélyesi Horgászsport és
Természetbarát Egyesület: 500.000 Ft, Seregélyesi Polgárőr Egyesület: 700.000 Ft,
Seregélyesi Motorbarátok Köre: 200.000 Ft, Seregélyesi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület: 1.000.000 Ft, Református Egyházközség: 3.000.000 Ft.
Ez 7.200.000 Ft. Egyeztettem megnéztük, és 5 M Ft-ig tudunk felmenni. Mekkora
összeg legyen?
Ladányi László

alpolgármester

Volt egy 3 M Ft-os igény, arra 1 M Ft-ot adunk. Én kezdeményeztem, hogy emeljük
meg. De úgy gondolom, hogy ez egy kicsit sok.
Horváth Sándor

polgármester

Meg kellene beszélnünk, hogy mi legyen az a keretösszeg, amit felosztunk.
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Ladányi László

alpolgármester

Én úgy gondolom, hogy 3 M Ft-ra fel és plusz 1 M Ft az egyháznak. Többen kértek
az idén támogatást. Én a Polgárőrséget mindig támogattam, de nem vagyok
elégedett a munkájukkal és én úgy gondolom, hogy visszafelé fejlődnek.
Horváth Sándor

polgármester

A vadászok szereltek fel vadkamerákat és sok embert látnak, akik szemetet tesznek
le a határban.
Karkóné Lukácsy Marianna

képviselő

Tavaly 2,4 M Ft-ra emeltük fel a támogatás összegét.
Ladányi László

alpolgármester

Én úgy gondolom, hogy akik beadták, mindegyik működő szervezet.
Horváth Sándor

polgármester

A civil szervezeteknél én nem annyira az eredményességet nézem, hanem azt, hogy
van és működik. A sportnak összekovácsoló ereje van, formálja az embereket,
egészséges, örülök, ha működnek. Én örülnék, ha lenne minél több ilyen közösség.
Horváth Károly

jegyző

3-4 hónapja már kiíródtak civil szervezeteknek pályázatok és sorra nyitják meg
ezeket a támogatásokat. Jelezte valaki, hogy máshová is pályázik?
Horváth Sándor

polgármester

Ez lesz a következő lépés, rászoktatjuk őket, hogy pályázzanak. A Tűzoltóknál 15-en
elmentek tanfolyamra. E nélkül nem is csinálhatnak semmit. Menjünk végig a
szervezeteken?
Ladányi László

alpolgármester

Én úgy saccoltam, hogy 3,9 M Ft körüli összeg elég lenne, ebben az egyház nincs
bent.
Horváth Sándor

polgármester

Ha valahová hozzá kell nyúlni azoktól akinek udvarolni kellett nekik, hogy benyújtsa
az elszámolást.
Sajtos József Tibor

képviselő

Ha valahol udvarolni kellett hosszú-hosszú évekig, az a labdarúgás volt.
Ladányi László

alpolgármester

Én az alábbiak szerint osztanám fel: Seregélyesi Sport Club Egyesület: 1.000.000 Ft,
Kolibri Modellező Egyesület: 200.000 Ft, Seregélyesi Lovas Club: 600.000 Ft,
Seregélyesi Baráti Vadász Társaság 400.000 Ft, Seregélyesi Horgászsport és
Természetbarát Egyesület: 400.000 Ft, Seregélyesi Polgárőrség: 500.000 Ft,
Seregélyesi Motorbarátok Köre: 200.000 Ft, Seregélyesi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület: 500.000 Ft, Református Egyházközség: 1.000.000 Ft.
Horváth Péter

képviselő

A tűzoltóké legyen 600.000 Ft
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Horváth Sándor

polgármester

Én a lovasoknak 400.000 Ft-ot gondoltam, mivel most együtt lesz a falunappal a
rendezvényük. Én a lovas rendezvényt külön akartam tenni. Egyszer együtt volt a
falunappal és bebizonyosodott, hogy sokkal nagyobb nézőszámot eredményezett,
mint, amikor külön csináltuk. Én inkább az önkéntes Tűzoltóknak adnék többet.
Drága a felszerelés.
Sajtos József Tibor

képviselő

Ad hoc jellegűnek tűnik az egész, mert nincsenek egységes elképzeléseink, hogy mi
alapján adjuk a támogatást. Nekünk van egy költségvetésünk, amiben szerepelnie
kellene az összegnek. Itt vannak az egyesületek, de például a szemétszedési akció
alkalmával nem láttam az egyesületeket. A horgásztó szerintem a falu szégyene. Az
akkor szép, ha az önkormányzat levágja a füvet, vagy néha a horgászok. A
focistáknál hatalmas rendetlenség volt. Nem került volna pénzbe, ha kijöttek volna
egy órára. Egy kicsit jó lenne, ha közösségként működnének.
Horváth Sándor

polgármester

A vadászok egyébként bejelentkeztek szemetet szedni külön.
Sajtos József Tibor

képviselő

A Tűzoltók voltak és nagy területet le is takarítottak.
Ladányi László

alpolgármester

Összehívhatnánk a vezetőket a pályázat elbírálása után és közölhetnénk az
észrevételeinket, elvárásainkat.
Horváth Sándor

polgármester

Még március végén keresett meg az Élő-Ősz Nyugdíjas Klub vezetője a Judit néni.
Támogatást kérnének ők is 400.000 Ft összegben.
Horváth Károly

jegyző

A falunapi rendezvényeken is ott lehetnének, megmutathatnák magukat.
Horváth Sándor

polgármester

A Ki-mit-tud-on nagyon jól szerepelnek. Eddig sem zárkóztunk el a segítség elől,
eddig is hozzájárultunk mindenhez. Én külön nem határoznék meg keretösszeget.
Menet közben jelzem, ha segítségre van szükségük.
Horváth Sándor

polgármester

Akkor összefoglalnám a javaslatot. Seregélyesi Sport Club Egyesület: 1.000.000 Ft,
Kolibri Modellező Egyesület: 200.000 Ft, Seregélyesi Lovas Club: 400.000 Ft,
Seregélyesi Baráti Vadász Társaság 400.000 Ft, Seregélyesi Horgászsport és
Természetbarát Egyesület: 400.000 Ft, Seregélyesi Polgárőrség: 500.000 Ft,
Seregélyesi Motorbarátok Köre: 200.000 Ft, Seregélyesi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület: 800.000 Ft, Református Egyházközség: 1.000.000 Ft.
Ladányi László

alpolgármester

A 100.000 Ft-ot hagyjuk meg.
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek még kérdése az üggyel kapcsolatban?

-9-

Több kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, a Seregélyesi Sport Club Egyesület részére javaslom 1.000.000,-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
57/2019.(IV.29.) határozata
A Seregélyesi Sport Club Egyesület önkormányzati támogatásáról
A Képviselő-testület, a 26/2018.(III.7.) 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, 2019. évi működési célú 1.000.000,- Ft pénzbeli
önkormányzati támogatást állapít meg.
A kiadási előirányzat, a 2019. évi költségvetésről szóló 22/2018.(XII.21.)
önkormányzati rendelet 14. mellékletében „egyéb civil szervezetek részére” címen
biztosított.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére, továbbá arra, 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: 2018.05.15.
Horváth Sándor

polgármester

A Kolibri Modellező Egyesület részére javaslom 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:
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Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
58/2019.(IV.29.) 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, 2019. évi működési célú 200.000,- Ft pénzbeli
önkormányzati támogatást állapít meg.
A kiadási előirányzat, a 2019. évi költségvetésről szóló 22/2018.(XII.21.)
önkormányzati rendelet 14. mellékletében „egyéb civil szervezetek részére” címen
biztosított.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére, továbbá arra, 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: 2018.05.15.
Horváth Sándor

polgármester

A Seregélyesi Lovas Club Egyesület részére javaslom 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
59/2019.(IV.29.) határozata
A Seregélyesi Lovas 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 Lovas Club Egyesület (8111
Seregélyes, Ady Endre utca 69.) részére, 2019. évi működési célú 400.000,- Ft
pénzbeli önkormányzati támogatást állapít meg.
A kiadási előirányzat, a 2019. évi költségvetésről szóló 22/2018.(XII.21.)
önkormányzati rendelet 14. mellékletében „egyéb civil szervezetek részére” címen
biztosított.
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Megbízza a polgármestert a döntés közlésére, továbbá arra, 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: 2018.05.15.
Horváth Sándor

polgármester

A Seregélyesi Baráti Vadásztársaság részére javaslom 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
60/2019.(IV.29.) 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, 2019. évi működési célú 400.000,- Ft pénzbeli
önkormányzati támogatást állapít meg.
A kiadási előirányzat, a 2019. évi költségvetésről szóló 22/2018.(XII.21.)
önkormányzati rendelet 14. mellékletében „egyéb civil szervezetek részére” címen
biztosított.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére, továbbá arra, 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: 2018.05.15.
Horváth Sándor

polgármester

A Seregélyesi Horgászsport és Természetvédelmi Egyesület részére javaslom
400.000,-Ft önkormányzati támogatás megállapítását
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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
61/2019.(IV.29.) 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, 2019. évi
működési célú 400.000,- Ft pénzbeli önkormányzati támogatást állapít meg.
A kiadási előirányzat, a 2019. évi költségvetésről szóló 22/2018.(XII.21.)
önkormányzati rendelet 14. mellékletében „egyéb civil szervezetek részére” címen
biztosított.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére, továbbá arra, 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: 2018.05.15.
Horváth Sándor

polgármester

A Seregélyesi Polgárőrség részére javaslom 500.000,-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
62/2019.(IV.29.) 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
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átadásáról, átvételéről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (4)
bekezdésében biztosított jogkörében a Seregélyesi Polgárőrség (8111 Seregélyes,
Széchenyi u.5.) részére, 2019. évi működési célú 500.000,- Ft pénzbeli
önkormányzati támogatást állapít meg.
A kiadási előirányzat, a 2019. évi költségvetésről szóló 22/2018.(XII.21.)
önkormányzati rendelet 14. mellékletében „egyéb civil szervezetek részére” címen
biztosított.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére, továbbá arra, 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: 2018.05.15.
Horváth Sándor

polgármester

A Seregélyesi Motorbarátok Köre Hagyományőrző Kulturális Egyesület részére
javaslom 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
63/2019.(IV.29.) határozata
A Seregélyesi Motorbarátok Köre Hagyományőrző Kulturális 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 Motorbarátok Köre
Hagyományőrző Kulturális Egyesület (8111 Seregélyes, Széchenyi u.5.) részére,
2019. évi működési célú 200.000,- Ft pénzbeli önkormányzati támogatást állapít
meg.
A kiadási előirányzat, a 2019. évi költségvetésről szóló 22/2018.(XII.21.)
önkormányzati rendelet 14. mellékletében „egyéb civil szervezetek részére” címen
biztosított.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére, továbbá arra, hogy az
államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről szóló 2/2018.(II.28.)
önkormányzati rendelet 2. melléklete szerinti támogatási szerződést az
önkormányzat nevében kösse meg.
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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: 2018.05.15.

Horváth Sándor

polgármester

A Seregélyesi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
önkormányzati támogatás megállapítását

részére

javaslom

800.000,-Ft

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
64/2019.(IV.29.) határozata
A Seregélyesi Önkéntes Tűzoltó 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 Önkéntes Tűzoltó Egyesület
(8111 Seregélyes, Széchenyi u.5.) részére, 2019. évi működési célú 800.000,- Ft
pénzbeli önkormányzati támogatást állapít meg.
A kiadási előirányzat, a 2019. évi költségvetésről szóló 22/2018.(XII.21.)
önkormányzati rendelet 14. mellékletében „egyéb civil szervezetek részére” címen
biztosított.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére, továbbá arra, 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: 2018.05.15.
Horváth Sándor

polgármester

A Seregélyesi Református Egyházközség
önkormányzati támogatás megállapítását
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részére

javaslom

1.000.000,-Ft

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
65/2019.(IV.29.) határozata
A Seregélyesi Református Egyházközség 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 Református Egyházközség (8111
Seregélyes, Fő utca 209.) részére, 2019. évi működési célú 1.000.000,- Ft pénzbeli
önkormányzati támogatást állapít meg.
A kiadási előirányzat, a 2019. évi költségvetésről szóló 22/2018.(XII.21.)
önkormányzati rendelet 14. mellékletében „egyéb civil szervezetek részére” címen
biztosított.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére, továbbá arra, 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: 2018.05.15.
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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