Szám.: 3-3/2020

Jegyzőkönyv
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. február 17-i üléséről

Határozatok:
 11/2020.(II.17.) ...............A képviselő-testület 2020. február 17-i ülésének napirendjéről
 12/2020.(II.17.) ...............Az önkormányzat 2020. évi éves összesített közbeszerzési
tervéről
 13/2020.(II.18.) ...............A Seregélyesi Szociális Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
 14/2020.(II.18.) ...............A Seregélyesi Szociális Intézmény Szakmai Programjáról
 15/2020.(II.17.) ...............A Seregélyesi Szociális Intézmény Alapító Okiratáról
 16/2020.(II.17.) ...............Közmunkaprogramban foglalkoztatottak számáról
 17/2020.(II.17.) ...............A „Seregélyes” Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának elnökéről
 18/2020.(II.17.) ...............A „Seregélyes” Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának tagjáról 1.
 19/2020.(II.17.) ...............A „Seregélyes” Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának tagjáról 2.
 20/2020.(II.17.) ...............A „Seregélyes” Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról
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Jegyzőkönyv
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. február 17-i üléséről
Az ülés helye: Seregélyes, Községháza tanácskozó terme
Jelen vannak
Szavazati joggal:
Horváth Sándor
Kajos Istvánné
Nagy István
Horváth Péter
Ladányi László
Sajtos József Tibor

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Horváth Károly

jegyző

Részvételi joggal:
Dr. Nagyné Imre Szabina

jegyzőkönyvvezető

Távollevő:
Horváth Attila

képviselő

Horváth Sándor

polgármester

Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 fővel
határozatképes.
A rendkívüliséget a halasztást nem tűrő döntések meghozatala indokolja.
Javaslom a meghívó szerinti napirend elfogadását.
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
11/2020.(II.17.) határozata
A képviselő-testület 2020. február 17-i ülésének napirendjéről
A Képviselő-testület a 2020. február 17-i ülésének napirendjét a meghívó szerinti
javaslattal egyezően hagyja jóvá.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont tárgyalása:
Az önkormányzat 2020. évi éves összesített közbeszerzési tervéről
Előterjesztő: Horváth Sándor polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A szabályzatot sajnos az ügyvédnő nem tudta megküldeni. A tervet el tudjuk fogadni.
A tavalyit készítettem elő, mert ugyanazok a pályázataink vannak, csúsznak. Bízom
benne, hogy a bölcsődés pályázatunk nyer. Ezt a táblázatot csatolni kell a
közbeszerzési eljárásainkhoz. Az új szabályzat annyiban fog különbözni a régitől,
hogy az elektronikus felület is bele lesz írva, hogy azon keresztül adjuk be a
közbeszerzési eljárásainkat.
Van-e kérdés vagy észrevétel?
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
12/2020.(II.17.) határozata
Az önkormányzat 2020. évi éves összesített közbeszerzési tervéről
A Képviselő-testület, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1)
bekezdése alapján az önkormányzat 2020. 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)
2. Napirendi pont tárgyalása:
A Seregélyesi Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és
Szakmai Programjáról
Előterjesztő: Horváth Sándor polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A Szociális Intézmény megalakítására megtettük a szükséges lépéseket, most
bekérték tőlünk az SZMSZ-t és a Szakmai Programot. Ez a mostani anyagainkból lett
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elkészítve. Megpróbáltam a létszámot kettő főre leredukálni, egy fő gyermekjólétis és
egy fő, aki a Szociális Intézmény vezetője, de a létszám miatt nem engedik, kell egy
ellátó személy is, így 3 fő alkalmazott lesz.
Van-e kérdés vagy észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Aki az előterjesztés szerint, a Seregélyesi Szociális Intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadásával 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
13/2020.(II.18.) normatív határozata
A Seregélyesi Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A Képviselő-testület, a Seregélyesi Szociális Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatát az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal, 2020. április 1. napi
érvénybe lépéssel jóváhagyja
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt az okirat záradékolására.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester; Horváth Károly - jegyző
Határidő: azonnal
Horváth Sándor

polgármester

Aki az előterjesztés szerint, a Seregélyesi Szociális Intézmény
Programjával egyetért, kérem, ezt a szándékát kézfelemeléssel jelezze.

Szakmai

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
14/2020.(II.18.) normatív határozata
A Seregélyesi Szociális Intézmény Szakmai Programjáról
A Képviselő-testület, a Seregélyesi Szociális Intézmény Szakmai Programját az
előterjesztés szerinti változatlan tartalommal, 2020. április 1. napi érvénybe lépéssel
jóváhagyja
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Megbízza a polgármestert és a jegyzőt az okirat záradékolására.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester; Horváth Károly - jegyző
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont tárgyalása:
A Seregélyesi Szociális Intézmény Alapító Okiratáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Szekerczés ügyvédnő jelezte a tévedést, az előterjesztésben leírtuk az okokat.
Kérem, hogy fogadjuk el a javaslatot. Kérdés? Más javaslat?
Kérdés, más javaslat 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
15/2020.(II.17.) határozata
A Seregélyesi Szociális Intézmény Alapító Okiratáról
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
Seregélyesi Szociális Intézmény Alapító Okiratában a kormányzati funkciók nem
felelnek meg, a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 15/2019.(XII.7.) PM rendeletben foglaltaknak, melyre figyelemmel a
Képviselő-testület a 4/2020.(I.29.) számú határozata egyidejű hatályon kívül
helyezésével a Seregélyesi Szociális Intézmény Alapító Okirata elfogadásáról az
alábbi döntést hozza:
1. Seregélyes
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselő-testülete
„az
államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Seregélyesi
Szociális Intézmény Alapító Okirata tartalmát 2020. április 1.-i hatállyal az
előterjesztés szerinti változatlan szövegezéssel állapítja meg, felhatalmazva a
polgármestert annak aláírására.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okiratot a Magyar
Államkincstár részére a már folyamatban lévő törzskönyvi eljáráshoz
kapcsolódóan küldje meg.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
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4. Napirendi pont tárgyalása:
Közmunkaprogramban foglalkoztatottak számáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Bizonyára láttátok, hogy most úgy támogatnák a közfoglalkoztatást, hogy bérben 80
% és eszközben 10 %. Tavaly is így indultunk neki és menet közben felemelték 100
%-ra. Én azt jeleztem vissza a Kormányhivatalnak, hogy ma lesz testületi ülésünk.
De feltételesen 10 főt jeleztem vissza és a mai döntésünk értelmében módosítom a
döntést. Mert ugye abban maradtunk, hogy amíg nem kell hozzátenni, addig
hosszabbítsuk meg. Most 10%-ot hozzá kell tenni. Jelen pillanatban 16 fő van és 3 fő
képzésre jár. Ebben kérném a véleményeteket.
Ladányi László

képviselő

Most ért oda a társadalmunknak az a rétege, aki alkalmatlan a munkavégzésre. Ezek
az emberek ebből élnek. Nem értem, hogy miért nem mennek el dolgozni.
Kajos Istvánné

alpolgármester

Mi gondolkoztunk azon is, hogy bérmunkások vágják a füvet például.
Horváth Károly

jegyző

Ha ő hozza a gépet, már drágább, ha te adod a gépet, akkor nem vigyáz rá.
Kajos Istvánné

alpolgármester

Az a baj, hogy minden csak el van kezdve és nincs befejezve.
Horváth Sándor

polgármester

Mondjunk létszámot.
Ladányi László

képviselő

A közmunkások között hadra fogható embert már nem találsz.
Kajos Istvánné

alpolgármester

A nők között azért lenne olyan, aki megtehetné.
Horváth Sándor

polgármester

Akkor 10 fő? Van más javaslat, kérdés vagy észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs akkor, aki 2020 évben 10 fő közmunkaprogramban foglalkoztatott személy
alkalmazásával 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
15/2020.(II.17.) határozata
Közmunkaprogramban foglalkoztatottak számáról
A Képviselő-testület, 2020 évben 10 fő közmunkaprogramban foglalkoztatott személy
fogadását tudja biztosítani Seregélyes Nagyközség Önkormányzatánál.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére a Járási Munkaügyi Kirendeltség fele.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester; Horváth Károly - jegyző
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont tárgyalása:
A „Seregélyes” Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztásáról
és a KFT alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: Horváth Sándor polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Szekerczés ügyvédnő jelezte, hogy haladéktalanul meg kell választani a felügyelő
bizottság tagjait és értelemszerűen az alapító okiratban is át kell vezetni a változást.
A felügyelő bizottság elnökének javasolom Ladányi Lászlót. Laci vállalod?
Ladányi László

képviselő

Igen.
Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Más javaslat?
Kérdés, más javaslat 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
16/2020.(II.17.) határozata
A „Seregélyes” Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának elnökéről
A Képviselő-testület a „Seregélyes” Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének Ladányi László 8111 Seregélyes,
Bocskay utca 85. szám alatti lakost 2023. január 31.-napjáig terjedő határozott
időtartamra megválasztja.
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Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Sándor

polgármester

A felügyelő bizottság tagjának javasolom Kajos Istvánnét. Ildikó vállalod?
Kajos Istvánné

alpolgármester

Igen.
Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Más javaslat?
Kérdés, más javaslat 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
17/2020.(II.17.) határozata
A „Seregélyes” Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának tagjáról 1.
A Képviselő-testület a „Seregélyes” Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának Kajos Istvánné 8111 Seregélyes, Liszt
Ferenc utca 29. szám alatti lakost 2023. január 31.-napjáig terjedő határozott
időtartamra megválasztja.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Sándor

polgármester

A felügyelő bizottság tagjának javasolom Horváth Pétert. Péter vállalod?
Horváth Péter

képviselő

Igen.
Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Más javaslat?
Kérdés, más javaslat nem volt.
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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
18/2020.(II.17.) határozata
A „Seregélyes” Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának tagjáról 2.
A Képviselő-testület a „Seregélyes” Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának Horváth Péter 8111 Seregélyes, Jókai
utca 20. szám alatti lakost 2023. január 31.-napjáig terjedő határozott időtartamra
megválasztja.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Sándor

polgármester

Engedelmetekkel előre elkészítettük az alapító okirat módosítás javaslatát.
Van-e ezzel összefüggésben kérdés? Más javaslat?
Kérdés, más javaslat 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
19/2020.(II.17.) határozata
A „Seregélyes” Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról
A
Képviselő-testület
Alapítói
jogkörében
eljárva
a
”Seregélyes
Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű
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Társaság – melynek székhelye: 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 4. sz. – Alapító
okiratát a 9/2020. (I.29.), 17/2020.(II.17.), 18/2020.(II.17.), 19/2020.(II.17.) számú
határozataiban foglalt ügyvezető valamint Felügyelő Bizottság választására
tekintettel az Alapító Okiratban a tisztségviselők és megbízásuk időtartamának
hatályos adatai szerepeltetése érdekében az alábbi tartalommal módosítja:
1. Az Alapító okirat 11.1. pontjában az ügyvezető újraválasztására tekintettel az
ügyvezetői megbízatás időtartama 2020. február 1.-napjától 2023. január 31.napjáig terjedő időtartamra módosul.
2. Az Alapító okirat 14.2. pontjában Ladányi László Felügyelő Bizottsági tag
újraválasztására tekintettel megbízatása időtartama 2020. február 17.-napjától 2023. január 31.-napjáig terjedő időtartamra módosul.
3. Az Alapító okirat 14.3. pontjában Kajos Istvánné Felügyelő Bizottsági tag
újraválasztására tekintettel megbízatása időtartama 2020. február 17.-napjától 2023. január 31.-napjáig terjedő időtartamra módosul.
4. Az Alapító okirat 14.3. pontjában továbbá hatályukat vesztik a következő adatok:
„Név: Pinke Péter Anyja születési neve: Lendvai Ilona, Lakcím: 8111 Seregélyes,
Jókai utca 40., A megbízatás határozott időre: 2017. május 4.-napjától - 2020.
január 31.-napjáig terjedő időtartamra szól.”, mely adatok helyébe az új
Felügyelő Bizottsági tag: Név: Horváth Péter, Anyja születési neve: Figler Ilona,
Lakcím: 8111 Seregélyes, Jókai utca 20., A megbízatás határozott időre:
2020.február 17.-napjától - 2023. január 31.-napjáig terjedő időtartamra szól.
5. Az Alapító az Alapító okiratot egyebekben nem kívánja módosítani.
A Képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt, hogy az Alapító Okirat jelen módosítással
egységes szerkezetbe foglalásáról, valamint a tisztségviselő változás bejelentéséről
jogi képviselő meghatalmazása útján gondoskodjon.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
Több napirend 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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