Szám.: 3-9/2020

Jegyzőkönyv
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. június 29-i üléséről

Határozatok:
 51/2020.(VI.29.) ..............A képviselő-testület 2020. június 29-i ülésének napirendjéről
 52/2020.(VI.29.) ..............Játszótéri pályázat benyújtásáról
 53/2020.(VI.29.) ..............Víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére vonatkozó
pályázat benyújtásáról
 54/2020.(VI.29.) ..............Óvodai műfüves labdarúgó pálya pályázatáról
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Jegyzőkönyv
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. június 29-i üléséről
Az ülés helye: Seregélyes, Községháza tanácskozó terme
Jelen vannak
Szavazati joggal:
Horváth Sándor
Kajos Istvánné
Nagy István
Horváth Attila
Horváth Péter
Ladányi László

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Horváth Károly
Karkóné Lukácsy Marianna

jegyző
ÜFHB. tag

Részvételi joggal:
Dr. Nagyné Imre Szabina

jegyzőkönyvvezető

Távol levők:
Sajtos József Tibor

képviselő

Horváth Sándor

polgármester

Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 fővel
határozatképes.
A rendkívüli ülést a halasztást nem tűrő döntések meghozatala indokolja. Ezek a
benyújtandó pályázatok, aminek a határideje lejár. Ezekről egyéb úton már
beszéltünk. A zárszámadás miatt úgyis lesz rendes ülésünk, a többi ügyet ott
tárgyaljuk meg.
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
51/2020.(VI.29.) határozata
A képviselő-testület 2020. június 29-i ülésének napirendjéről
A Képviselő-testület a 2020. június 29-i ülésének napirendjét a meghívó szerinti
javaslattal egyezően hagyja jóvá.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal

-2-

1. Napirendi pont tárgyalása:
Játszótéri pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Az ügyben egyeztettem már veletek, így alakult ki, hogy a játszóteret a záportározó
melletti területre valósítsuk meg, ha a pályázat nyer.
Van-e kérdés vagy más javaslat?
Kérdés, észrevétel, 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
52/2020.(VI.29.) határozata
Játszótéri pályázat benyújtásáról
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező Seregélyes 445/1 hrsz.-ú
ingatlan zöldterületi részén közösségi játszóteret létesít.
A Képviselő-testület, Seregélyes Nagyközség Önkormányzata nevében, a Leader
program keretében VP6-19.2.1.-76-8.1.3-17 „Közösségek fejlesztése” programelem
tekintetében, az önkormányzat tulajdonát képező Seregélyes 445/1 hrsz.-ú
ingatlanra megvalósítandó közösségi játszótér forrásainak biztosítása érdekében
pályázatot nyújt be.
A Pályázat keretében megvalósuló beruházás tervezett bruttó költsége 5.531.261,- Ft
Pályázott támogatás összege:4.978.135,- Ft
Önerő bruttó mértéke: 553.126,- Ft
Az önerő összegét, a 2020. évi költségvetésről szóló 15/2019.(XII.23.) önkormányzati
rendelet önkormányzat- tartalékok kiadási előirányzati terhére biztosítja
Megbízza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: 2020. június 30.
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2. Napirendi pont tárgyalása:
Víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére vonatkozó pályázat
benyújtásáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A Magyar Államkincstár fele kell a pályázatot benyújtani, eddig még ilyet nem tettünk,
javaslom, hogy adjuk be, minden talált pénz most jól jön.
Van-e kérdés vagy más javaslat?
Kérdés, észrevétel, 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
53/2020.(VI.29.) határozata
Víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére vonatkozó pályázat
benyújtásáról
A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törtvény 3. melléklet I.1. pont szerinti
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentése céljából a Magyar
Államkincstár fele a vízgazdálkodásért felelős miniszternek, a nemzetgazdasági
miniszter és az emberi erőforrások minisztere egyetértésével kiírt pályázati
felhívására.
Megbízza a polgármester, hogy a pályázatot az önkormányzat nevében nyújtsa be
és tegye meg a hozzá szükséges jognyilatkozatokat.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: 2020. július 6.
3. Napirendi pont tárgyalása:
Óvodai műfüves labdarúgó pálya pályázatáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Az MLSZ értesített, hogy a nem megyei jogú városokban is felépülhetnek az óvodai
műfüves focipályák az előzetes igényfelmérésnek megfelelően. Erre korábban igényt
fogalmaztunk meg, mos beérett az ügy, meghívásos alapon lehet benyújtani.
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Abban maradtunk, hogy az óvodával szemben a záportározó melletti 445/7-8 hrsz.-ú
önkormányzati telekre tesszük. 17.729.200 forintba kerül, ennek az önrésze
1.772.920 forint, amit a tartalék terhére tudunk biztosítani.
A korábbi elképzelésünkhöz képest van-e kérdés vagy más javaslat?
Kérdés, észrevétel, 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
54/2020.(VI.29.) határozata
Óvodai műfüves labdarúgó pálya pályázatáról
A Képviselő-testület a Magyar Labdarúgó Szövetség meghívására pályázatot nyújt
be óvodai műfüves labdarúgó pályának, az önkormányzat tulajdonát képező
Seregélyes 445/7 és 446/8 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó megvalósítására.
A Képviselő-testület a pályázatra vonatkozó és az előterjesztésben bemutatott
együttműködési megállapodást és nyilatkozatokat megismerte, azok aláírására a
polgármestert felhatalmazza.
A Pályázat keretében megvalósuló beruházás tervezett bruttó költsége 17.729.200,Ft
Pályázott támogatás összege: 15.956.280,- Ft
Önerő bruttó mértéke: 1.772.920,- Ft
Az önerő összegét, a 2020. évi költségvetésről szóló 15/2019.(XII.23.) önkormányzati
rendelet önkormányzat- tartalékok kiadási előirányzati terhére biztosítja
Megbízza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: 2020. július 17.
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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