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Jegyzőkönyv
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. szeptember 28-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...........................
Sajtos József Tibor ....................

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Horváth Károly........................... jegyző
Karkóné Lukácsy Marianna ....... ÜFHB. tag
Pinke Péter ................................ PB. Tag
Györök Gyöngyi......................... gazdasági vezető
Részvételi joggal:
Dr. Nagyné Imre Szabina .......... jegyzőkönyvvezető
Horváth Sándor

polgármester

Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 fővel
határozatképes.
Javaslom a meghívó szerinti napirend elfogadását.
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, 7 fő döntéshozatalban való részvételével:
7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
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Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
70/2020.(IX.28.) határozata
A képviselő-testület 2020. szeptember 28-i ülésének napirendjéről
A Képviselő-testület a 2020. szeptember 28-i ülésének napirendjét a meghívó szerinti
javaslattal egyezően hagyja jóvá.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont tárgyalása:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek még 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 7 fő döntéshozatalban való részvételével:
7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
71/2020.(IX.28.) határozata
A lejárt határidejű határozatokról
A Képviselő-testület, a polgármesternek a 2020. szeptember 28.-i ülésére
beterjesztett beszámolóját, az 55-66/2020.(VII.16.); és a 67-69/2020.(VIII.12.);
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóját jóváhagyólag
elfogadja.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont tárgyalása:
Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
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Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 7 fő döntéshozatalban való részvételével:
7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
72/2020.(IX.28.) határozata
Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
A Képviselő-testület a polgármesternek az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
szóló, a 2020. szeptember 28-i ülésre beterjesztett tájékoztatóját, az előterjesztés
szerinti tartalommal, jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont tárgyalása:
A 2020. évi költségvetésről szóló 15/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A Bizottságok megtárgyalták. Kérném a bizottságok véleményét.
Ladányi László

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Péter

képviselő

Az Ügyrendi Fejlesztési és Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek még kérdése az üggyel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő - testület 7 fő döntéshozatalban való részvételével:
7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő rendeletet alkotta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelete
A 2020. évi költségvetésről szóló 15/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
4. Napirendi pont tárgyalása:
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A Bizottságok megtárgyalták. Kérném a bizottságok véleményét.
Ladányi László

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Péter

képviselő

Az Ügyrendi Fejlesztési és Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek még kérdése az üggyel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 7 fő döntéshozatalban való részvételével:
7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő rendeletet alkotta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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5. Napirendi pont tárgyalása:
A szociális célú tüzelőanyag támogatásról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

118 köbmétert kapunk, korábban a szállításért horribilis összeget fizettünk ki, most
Csiribpusztáról szállítanák, ami közel van hozzánk, így a szállítási költség is
minimális lesz.
Horváth Károly

jegyző

Most is először a kedvezményezetti kört kell előnyben részesíteni és a maradékot
lehet felosztani a jogosultak között. A kedvezményezetti kört a pályázati kiírásban
meghatározták.
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek még kérdése az üggyel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 7 fő döntéshozatalban való részvételével:
7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő rendeletet alkotta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelete
A szociális célú tüzelőanyag támogatásról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
6. Napirendi pont tárgyalása:
Az iskolai felvételi körzethatárokról
Előterjesztő: Horváth Károly - jegyző
Horváth Sándor

polgármester

Az Ügyrendi Fejlesztési és Humán Bizottság megtárgyalta. Kérném a bizottság
véleményét.
Horváth Péter

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 a javaslattal egyetért, kérem, ezt a szándékát kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő - testület 7 fő döntéshozatalban való részvételével:
7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
73/2020.(IX.28.) határozata
Az iskolai felvételi körzethatárokról
A Képviselő-testület, a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1)
bekezdése alapján, a felvételi körzetek megállapításához a következő véleményt
adja:
1. A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
hátrányos helyzetű gyermekek létszáma: 8 fő
2. Az általános iskolai közoktatási feladatokat a Seregélyesi Baptista Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – 8111 Seregélyes, Fő utca 201. OM
Azonosító: OM 02907– látja el. A feladat-ellátási helyen tanuló hátrányos
helyzetű gyermekek létszáma: 8 fő
3. A jelenlegi kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetének módosítását
nem javasolja, azt a jelenlegi formában javasolja fenntartani.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont tárgyalása:
Helyi Építési Szabályzat szabályozási terveinek módosításáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Többen kérték Jánosmajorból, a költségeket vállalják, viszont nekünk erre konkrét
ajánlat kell. Gyakorlatilag ugyanúgy GKSZ övezet marad, csak a beépíthetőség 50%ra nő meg a 30%-ról.
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.
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A Képviselő - testület 7 fő döntéshozatalban való részvételével:
7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
74/2020.(IX.28.) határozata
A Helyi Építési Szabályzat szabályozási terveinek módosításáról
A Képviselő-testület, a Montana Panel Kft (8000 Székesfehérvár, Géza u.18.); a Car
Trade Kft (8000 Székesfehérvár, Radványi u.46.); a Fehérvár Plastic &Cleaning Kft
(8111 Seregélyes, Jánosmajor 8. épület) Balogh György EV (8111 Seregélyes,
025/60 hrsz); Agrofree Kft (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 8.); a Gránitz István és
társai (8111 Seregélyes, Jánosmajor 3-4. épület); az Alba Major Invest Kft.
(1146 Budapest, Istvánmezei út 2/c. 5. emelet 74.); a Triarco Kft (8000
Székesfehérvár, Máriavölgyi út 71) kérelmezők Seregélyes Helyi Építési Szabályzat
Szabályozási Tervei módosítására irányuló kérelmét megtárgyalta.
Seregélyes-Jánosmajor Ipari Park Gksz-3 övezeti besorolású területek Gksz-1
övezeti besorolássá módosítását támogatja, azzal a feltétellel, hogy amennyiben
szakmailag ez lehetséges és a kérelmezők a módosítás költségeit átvállalják.
Az ügyben megbízza a polgármestert, hogy a Helyi Építési Szabályzat előzőekben
leírt körű módosítására vonatkozóan kérjen árajánlatot a Fehér-Vártervező Kft-től.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: 2020.10.31.

8. Napirendi pont tárgyalása:
A Pénzügyi Bizottság javaslatáról a 2020. évi Idősek Napja tekintetében
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A Pénzügyi Bizottság javaslatot tett ez ügyben.
Már egy egyeztetést folytattunk. Akkor abban maradtunk, hogy készítünk egy
üdvözlőlapot, valamint minden 65 év feletti idősnek egy tábla csokoládét adunk.
Ezzel kapcsolatban van valakinek módosító javaslata?
Karkóné Lukácsy Marianna

ÜFHB tag

Én sokat gondolkodtam rajta, mert, ha összeadódik a sok csoki ára, az egy elég szép
summa, viszont ez feléjük nem így fog lejönni és sokan majd megalázónak fogják
tartani, ha kiszúrjuk a szemüket egy szem csokival. Nem tudom, hogy van-e értelme
ezt a pénzt félretenni és később felhasználni, mondjuk karácsony előtt. Nekem van
ellenérzésem.
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Horváth Sándor

polgármester

Az idei évben biztos, hogy nem lesz semmilyen ünnepségünk.
Sajtos József Tibor

képviselő

Lehet, hogy az idei évben egy üdvözlő levéllel meg lehetne oldani.
Karkóné Lukácsy Marianna

ÜFHB tag

Annyira kevés ez az összeg és ők nem fognak arra gondolni, hogy egyben mennyibe
kerülne.
Nagy István

alpolgármester

Bocsánat, de mindenki támogatta. 200 forintról van szó a csoki tekintetében.
Nagy István

alpolgármester

Abban maradtunk, hogy ki is osztja a testület.
Kajos Istvánné

alpolgármester

Mielőtt megrendeltem, mindenkit felhívtam. 200 Ft-ért lett Boci. Az beszéltük még
meg, hogy a legidősebbet köszöntjük, illetve az 50 éves házasokat. 12 pár van, akik
Seregélyesen kötöttek házasságot.
Ladányi László

képviselő

Nagyon tisztelem az Ildikót, mert nagyon körültekintő volt ezzel a csoki kérdéssel. De
azt kérem tőled, hogy ezentúl, minden egyes beszerzésnél így tegyél.
Nagy István

alpolgármester

Mindig ilyen körültekintőek vagyunk!
Ladányi László

képviselő

Engem az bánt, hogy ennyire utána mentél a dolgoknak.
Kajos Istvánné

alpolgármester

Mindenkit meg akartam kérdezni.
Horváth Sándor

polgármester

Maradjunk emellett? Vagy engedjük el az egészet?
Horváth Péter

képviselő

Szerintem a gesztust fogják nézni, hogy gondoltunk rájuk. Nem fognak megsértődni
miatta.
Horváth Sándor

polgármester

Szerintem is a zöme örülni fog neki. Én maradnék amellett, hogy a legidősebb férfit,
nőt kihúzzuk, az 50 éves évfordulósokat virággal illetve borral köszöntsük.
Sajtos József Tibor

képviselő

Szerintem a levél aláírásánál elég lenne, Horváth Sándor polgármester a Képviselőtestület nevében. Én ezt támogatnám.
Horváth Sándor

polgármester

Akkor összefoglalva, az idősek napja alakalmából minden 65 év feletti lakos kap egy
üdvözlő lapot és egy tábla csokoládét, a legidősebb férfi és nő, továbbá az ebben az
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évben 50. házassági évfordulójukat ünneplő lakosok kapnak egy csokor virágot és
egy üveg bort. Ennek a költsége 400.000 forint, ami az önkormányzati
rendezvénykeret kiadásai terhére biztosított.
Van-e más kérdés javaslat?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki a javaslattal egyetért, kérem, ezt a szándékát kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő - testület 7 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
1 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
75/2020.(IX.28.) határozata
2020. évi Idősek Napja megemlékezéséről
A Képviselő-testület a 2020. évi idősek napja rendezvényt a Covid-19 járványra
tekintettel nem rendezi meg, azonban nem feledkezik meg a település idősebb
polgárairól, így az Idősek Napja alkalmából, minden 65 év feletti helyi lakosnak
üdvözlőkártyát és ajándék édességet juttat el.
A legidősebb férfinak és nőnek, továbbá az ebben az évben 50. házassági
évfordulójukat ünneplő helyi lakosok részére egy csokor virágot és egy üveg bort
juttat el.
A megemlékező ajándékokat a képviselő-testület tagjai juttatják el az érintett
személyeknek.
A szükséges 400.000,-Ft költség, az önkormányzat 2020. évi költségvetésének,
rendezvénykeret kiadásai előirányzata terhére biztosított.
Megbízza a polgármestert a megemlékezés lebonyolításának megszervezésére.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: 2020.10.31.
9. Napirendi pont tárgyalása:
A Vodafone Magyarország Zrt.-vel kötendő szerződésmódosításról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A UPC beolvadt a Vodafone-ba, így a korábbi UPC bérleti szerződés jogosultja a
Vodafone lenne változatlan szerződési feltételekkel.
A Bizottságok megtárgyalták. Kérném a bizottságok véleményét.
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Ladányi László

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Péter

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.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 7 fő döntéshozatalban való részvételével:
7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
76/2020.(IX.28.) határozata
A Vodafone Magyarország Zrt.-vel kötendő szerződésmódosításról
A Képviselő-testület, a Vodafone Magyarország Zrt.(096 Budapest, Lechner Ödön
Fasor.)-vel kötendő szerződés tartalmát megismerte és azt az előterjesztés szerinti
változatlan tartalommal jóváhagyja
Megbízza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont tárgyalása:
Közművelődési intézmény, alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Az Ügyrendi Fejlesztési és Humán Bizottság megtárgyalta. Kérném a bizottság
véleményét.
Horváth Péter

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 7 fő döntéshozatalban való részvételével:
7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
77/2020.(IX.28.) határozata
A Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ Alapító Okirata módosításáról
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a
Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítására
vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza:
1. Seregélyes
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselő-testülete
„az
államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Seregélyesi
Könyvtár és Kulturális Központ Alapító Okiratát Módosító okirat tartalmát a
határozat 1. mellékletében foglalt szövegezéssel állapítja meg, és felhatalmazza
a polgármestert annak aláírására.
2. Seregélyesi
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselő-testülete
„az
államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Seregélyesi
Könyvtár és Kulturális Központ Alapító okiratát a határozat 2. mellékletének
megfelelő tartalommal egységes szerkezetbe foglalva elfogadja.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okiratot Módosító
okiratot, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot a törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében 8 napon belül küldje meg a
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére.
1. melléklet, a 77/2020.(IX.28.) határozathoz
Okirat száma: SER/4336-1/2020.

Módosító okirat
A Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete által 2017. június 21.-napján kiadott, 1932-4/2017. okirat számú
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 77/2020.(IX.28.) számú
határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:
2. Az alapító okirat 2. pontja kiegészül a következő 2.2. alponttal, a további szerkezeti
egységes számozásának értelemszerű megváltozásával:
2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv:
2.2.1. megnevezése: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
2.2.2.

székhelye: 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 5.

- 12 -

3. Az alapító okirat 3.2. pontja elhagyásra kerül.
4. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét
a „muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről” szóló 1997. évi CXL tv 94. § (3) bekezdésében foglaltak szerint
nyilvános pályázat útján, Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, s gyakorolja tekintetében a
„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben
foglalt rendelkezések szerint a munkáltatói jogokat.
Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója a polgármester.
A költségvetési szerv vezetője munkaviszonyban áll.

5. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

2

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Seregélyes, 2020. szeptember 28.
P.H.

Horváth Sándor
polgármester
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2. melléklet, a 77/2020.(IX.28.) határozathoz
Okirat száma: SER/4336-2/2020.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Seregélyesi
Könyvtár és Kulturális Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ
1.1.2. rövidített neve: SKKK

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 1.
1.2.2. telephelye(i):

1

telephely megnevezése

telephely címe

Seregélyes Könyvtár és Kulturális Központ
Tájház telephelye

8111 Seregélyes, Fő utca 153.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1994.01.01.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv:
2.2.1. megnevezése: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 5.

2.3.

1

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

Művelődési Ház Seregélyes

8111 Seregélyes, Széchenyi utca 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv, irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 5.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában és a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, 53. § és 64.
§-ában meghatározott nyilvános könyvtári ellátás, valamint a 73. § (2) bekezdésében
meghatározott közművelődés feltételeinek biztosítása, helyi közművelődési tevékenység
támogatása, helyi történeti és kulturális értékeket megjelenítő gyűjteményt bemutató tájház
működtetése.
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4.2.

1

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

910100

Könyvtári levéltári tevékenysége

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A működési területén biztosítja a helyi
közművelődési tevékenységet s szolgáltatást, tájház üzemeltetését, a nyilvános könyvtári
szolgáltatást, továbbá a helyi közösség és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés
feltételrendszerét, a település szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását
és megismertetését, az amatőr alkotó, művelődő helyi közösségek tevékenységének
elősegítését.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

kormányzati
funkciószám
066020
082042
082043
082044
082052
082064
082070
082091
082092

kormányzati funkció megnevezése
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és
információközvetítő tevékenység
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és
megóvása
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Egyéb kiadói tevékenység
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
Egyéb szabadidős szolgáltatás

10
11
12
13
14

082093
082094
083030
086020
086090

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési
közigazgatási területe.

területe: Seregélyes

Nagyközség

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a
„muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló
1997. évi CXL tv 94. § (3) bekezdésében foglaltak szerint nyilvános pályázat útján,
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok
ellátásával, s gyakorolja tekintetében a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló
2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt rendelkezések szerint a munkáltatói jogokat.
Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója a polgármester.
A költségvetési szerv vezetője munkaviszonyban áll.

5.2.
1
2

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
munkaviszony
megbízási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
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Horváth Sándor

polgármester

Aki az előterjesztés szerinti alapító okirat módosítási szándékkal egyetért, kérem, ezt
a szándékát kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 7 fő döntéshozatalban való részvételével:
7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
78/2020.(IX.28.) határozata
A Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ Alapító Okirata módosítási
szándékáról
Seregélyes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődési
alapszolgáltatások valamint a közművelődési intézmények és közösségi színterek
követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 15. §-ában foglaltak alapján
megállapítja, hogy az abban foglalt követelményeknek a Seregélyesi Könyvtár és
Kulturális Központ ezen utóbbi intézményegysége nem felel meg.
A Képviselő-testület az intézmény elnevezését Seregélyesi Művelődési Ház és
Könyvtár elnevezésre kívánja módosítani, SMK rövidített név meghatározással.
Az Alapító Okiratban szereplő Tájház telephely megnevezése SMK Tájház
telephelyre módosulna, s további telephelyként feltüntetést nyer az SMK Szőlőhegyi
Közösségi Ház telephelye 8111 Seregélyes, Liszt Ferenc utca 43. cím alatt.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL. törvény 88. § e)
pontjában foglaltaknak megfelelően a 78/J. § (3) bekezdésében foglaltak szerint
intézmény átszervezésnek minősülő Alapító Okirat módosítás tervezetéhez a
miniszter előzetes véleményét kérje meg, melynek rendelkezésre állása időpontjával
az Alapító Okirat fenti tartalmú módosítását terjessze a Képviselő-testület ülése elé.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: vélemény megkérésére: 2020. október 15.
11. Napirendi pont tárgyalása:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi
pályázati fordulójáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A Bizottságok megtárgyalták. Kérném a bizottságok véleményét.
Ladányi László

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

- 16 -

Horváth Péter

képviselő

Az Ügyrendi Fejlesztési és Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek kérdése az üggyel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztést elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 7 fő döntéshozatalban való részvételével:
7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
79/2020.(IX.28.) határozata
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójáról
1. A Képviselő-testület
a
jogszabályoknak
megfelelően
kifejezett
és
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozik a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához.
2. A Képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójának Általános
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok
kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás
összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulója keretében a
beérkezett
pályázatokat
és
a
pályázatokról
hozott
döntését
a
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető
EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
4. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati
kiírás feltételeivel.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat
aláírására és felkéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére
küldje meg.
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6. A Képviselő-testület a határozat 1. és 2. melléklete szerinti pályázatot írja ki.
Megbízza a polgármestert a közzétételre.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: 2020. október 1.

1. melléklet a 79/2020.(IX.28.) határozathoz

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍ RÁS
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata az Innovációs és Technológiai
Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2021. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan,
összhangban



a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti
és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti
és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.
évi LXVI. törvény
 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
 az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.)
Korm. rendelet
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény
 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk),
vonatkozó rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban:
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének
támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer,
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amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok
által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a
felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbáziskezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési
feladatokat
az
Emberi
Erőforrás
Támogatáskezelő
(a
továbbiakban:
Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz
csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az
általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (2)
bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel
(a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó
lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a
pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben,
mesterfokozatot
és
szakképzettséget
eredményező
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik
utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya
2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj
már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói
jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a
beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
-

a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatója

-

doktori (PhD) képzésben vesz részt

-

kizárólag külföldi intézménnyel áll
vendéghallgatói képzésben vesz részt.

hallgatói

jogviszonyban

és/vagy

Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a
vonatkozó jogszabályok biztosította keretek között –, úgy az ösztöndíjpályázatot a következő évi pályázati fordulókban újra be kell nyújtania.
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3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már
nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az
Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően
lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói
részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! A személyes és
pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és
aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat
csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem
vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2020. november 5.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva,
aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri
hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
a)
A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás
a 2020/2021. tanév első félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói
jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell
megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási
intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem
hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a
hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
b)
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó
havi nettó jövedelméről.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen
együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1)
bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel
csökkentett
- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a
továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről
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származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1.
számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
- azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,
illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert
költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói
adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt
szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint
elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem
több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak
a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a
bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási
járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a
lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére
nyújtott települési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti
pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása
kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési
kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított
juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a
természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó
foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára
létesített
munkavégzésre
irányuló
jogviszony
keretében
történő
munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
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i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j) a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi
nyugdíjban vagy átmeneti bányász járadékban részesülő tagja által a
szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott
ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan,
illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az
eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját,
vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját
szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás
elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek
adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója,
illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális
helyzete miatt került sor.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az
EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben általa
feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a
pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel,
úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt
támogatás visszavonható.
A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az
önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációba foglalt
személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendeletében (továbbiakban: GDPR) foglaltak szerint.
Az adatkezelésről, az
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati
lehetőségekről részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő honlapján az
Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen:
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_
3_sz__melleket.pdf
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2020.
december 4-ig:
a)

az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai
ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott
határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati
elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra
kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 3
nap;
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b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem
jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon
megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott
pályázati űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő
pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d)

minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot
befogad, minden formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését
írásban indokolja;

e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti
támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti
hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó
szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati
döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel
szemben kifogást eljárásjogi jogszabálysértésre történő hivatkozással, a
döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani
az illetékes önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogással kapcsolatban az
önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul értesítenie kell a Támogatáskezelőt.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben, ha az
ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési
önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható
hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2020.
december 8-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton
küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2021.
január 15-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az
önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek
megállapítását követően 2021. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül
értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa
Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra
való jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3)
bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell
megállapítania.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó
beiratkozott, aktív hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
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Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a
2020/2021. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben
a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a
támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a
hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel
meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás
véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2020/2021. tanév második (tavaszi), illetve a 2021/2022. tanév első (őszi) féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a
Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi
önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett
önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint
újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási
intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók
jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a
pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3)
bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített
forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a
felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami
költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy
időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a
felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített
hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen
meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár –
kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény
folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói
jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2021 márciusa.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március, az őszi
félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő
átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az
ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik,
azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi
ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész
fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész
független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli
(lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet
3.2.6. és 4.17. pontját).
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Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a
jogosultsági bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett
ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15
napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a
Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A
bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési
kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok
változásakor:
-

tanulmányok halasztása;

-

tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar,
szak megnevezésével);

-

tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma)
változása;

-

személyes
változása.

adatainak

(név,

lakóhely,

elektronikus

levelezési cím)

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az
ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa
rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva,
postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A
Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát
megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is
lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak
megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel
meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a
települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési
feladatokat a Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetőségei:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
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2. melléklet 79/2020.(IX.28.) határozathoz
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata az Innovációs és Technológiai
Minisztériummal
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2021. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,
összhangban



a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti
és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti
és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.
évi LXVI. törvény
 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
 az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.)
Korm. rendelet
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény
 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk),
vonatkozó rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban:
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének
támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer,
amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok
által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a
felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbáziskezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési
feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő)
végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és
megyei önkormányzatok látják el.
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A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az
általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
1.

Pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2)
bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel
(a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó
lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a
pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű
(nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
-

a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatója

-

doktori (PhD) képzésben vesz részt

-

kizárólag külföldi intézménnyel áll
vendéghallgatói képzésben vesz részt.

hallgatói

jogviszonyban

és/vagy

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi
felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.
2.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már
nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az
Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően
lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói
részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell
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benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott
pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben
igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2020. november 5.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva,
aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri
hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
1.
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó
havi nettó jövedelméről.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban
életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1)
bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel
csökkentett
- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a
továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1.
számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,
illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert
költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói
adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt
szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint
elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem
több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak
a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a
bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási
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járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott
települési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a
szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a
nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása
kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési
kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a
természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó
foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített
munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a
továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i)

az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,

j) a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi
nyugdíjban vagy átmeneti bányász járadékban részesülő tagja által a
szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott
ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan,
illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az
eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját,
vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló
ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás
elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek
adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója,
illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális
helyzete miatt került sor.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az
EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa
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feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a
pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel,
úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt
támogatás visszavonható.
A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az
önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációba foglalt
személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendeletében (továbbiakban: GDPR) foglaltak szerint. Az adatkezelésről, az
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati
lehetőségekről részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő honlapján az
Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen:
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_
3_sz__melleket.pdf
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap
benyújtásakor felsőfokú végzettséggel nem rendelkeznek, felsőoktatási intézménybe
még nem nyertek felvételt.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2020.
december 4-ig:
a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai
ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott
határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati
elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra
kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 3
nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem
jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon
megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott
pályázati űrlapon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő
pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot
befogad, minden formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését
írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti
támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti
hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó
szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.
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A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati
döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel
szemben kifogást eljárásjogi jogszabálysértésre történő hivatkozással, a
döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani
az illetékes önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogással kapcsolatban az
önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul értesítenie kell a Támogatáskezelőt.
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer
jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság
vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja
rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb
módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális
rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A
települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható
hatállyal hozható meg.
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az
önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a
települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben
határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a
meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2020.
december 8-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton
küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2021.
január 15-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az
önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek
megállapítását követően 2021. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül
értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa
Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felsőoktatási intézmény felvételi döntésről szóló határozata vagy
az Oktatási Hivatal besorolási határozata másolatának megküldésével köteles
2021. augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a
2021/2022. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg
tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2021. évi
felsőoktatási felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási
intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az
ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából
kizárható.
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a
támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú
ösztöndíját automatikusan elveszti.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya a 2021/2022. tanév első félévében megfeleljen a pályázati
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kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel
meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát
elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó
beiratkozott, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra
való jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3)
bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell
megállapítania.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy
nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, kivéve, ha az a folyósítás első féléve,
az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes
egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:
a 2021/2022. tanév, a 2022/2023. tanév és a 2023/2024. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2021/2022. tanév első féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a
Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi
önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett
önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint
újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási
intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók
jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a
pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3)
bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített
forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a
felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami
költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy
időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a
felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített
hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen
meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár –
kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény
folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói
jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2021 októbere.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október, a tavaszi
félévekben március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő
átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az
ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik,
azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi
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ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész
fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész
független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli
(lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet
3.2.6. és 4.17. pontját).
Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a
jogosultsági bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett
ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának
időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról
haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító
felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418). A
bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési
kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok
változásakor:
-

tanulmányok halasztása;

-

tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar,
szak megnevezésével);

-

tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma)
változása;

-

személyes
változása.

adatainak

(név,

lakóhely,

elektronikus

levelezési cím)

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az
ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa
rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva,
postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A
Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát
megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is
lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak
megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel
meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a
települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési
feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.
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A Támogatáskezelő elérhetőségei:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
12. Napirendi pont tárgyalása:
A 2021-2035 évi Gördülő Fejlesztési Tervről
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A Bizottságok megtárgyalták. Kérném a bizottságok véleményét.
Ladányi László

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Péter

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.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az I/65. Seregélyes, Seregélyes-Szőlőhegy ivóvízszolgáltató
rendszer-V (11-20206-1-001-02-06) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő
Fejlesztési Tervről szóló javaslattal egyetért, kérem, ezt a szándékát kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő - testület 7 fő döntéshozatalban való részvételével:
7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
80/2020.(IX.28.) határozata
A I/65. Seregélyes, Seregélyes-Szőlőhegy ivóvízszolgáltató rendszer-V
(11-20206-1-001-02-06) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési
Tervről
Seregélyes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a I/65.
Seregélyes, Seregélyes-Szőlőhegy ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-20206-1001-02-06) víziközmű rendszer ellátásért felelőse, a 2021-2035. évi GFT-t
megismerte, és a következők szerint határoz:
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1.)

Seregélyes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, az előterjesztés
szerinti I/65. Seregélyes, Seregélyes-Szőlőhegy ivóvízszolgáltató rendszerV (11-20206-1-001-02-06) víziközmű rendszer 2021-2035. évi GFT felújítási és
pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja azzal a
kikötéssel, hogy a tárgy szerinti 2021-2035. évi GFT felújítási és pótlási tervben
foglaltak megvalósítása csak az önkormányzat előzetes engedélyével
végezhetőek el.

2.)

Seregélyes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, az előterjesztés
szerinti I/65. Seregélyes, Seregélyes-Szőlőhegy ivóvízszolgáltató rendszerV (11-20206-1-001-02-06) víziközmű rendszer 2021-2035. évi GFT beruházási
tervét - melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el –
megismerte, jóváhagyja, azzal a kikötéssel, hogy a tárgy szerinti 2021-2035. évi
GFT beruházási tervben foglaltak megvalósítása csak az önkormányzat
előzetes engedélyével végezhetőek el.

3.)

Az I/65. Seregélyes, Seregélyes-Szőlőhegy ivóvízszolgáltató rendszer-V
(11-20206-1-001-02-06) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési
Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket
érintő részével összhangban van.

Megbízza a polgármestert a döntés közlésére és a szükséges jognyilatkozatok,
önkormányzat nevében történő megtételére.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az I/95. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és
tisztítás/5 (Seregélyes)-SZV (22-20206-1-001-00-15) víziközmű rendszer 2021-2035.
évi Gördülő Fejlesztési Tervről szóló javaslattal egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 7 fő döntéshozatalban való részvételével:
7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
81/2020.(IX.28.) határozata
Az I/95. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/5
(Seregélyes)-SZV (22-20206-1-001-00-15) víziközmű rendszer 2021-2035. évi
Gördülő Fejlesztési Tervről
Seregélyes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a I/95.
Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/5 (Seregélyes)-SZV
(22-20206-1-001-00-15) víziközmű rendszer ellátásért felelőse, a 2021-2035. évi
GFT-t megismerte, és a következők szerint határoz:
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1.)

Seregélyes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, az előterjesztés
szerinti I/95. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/5
(Seregélyes)-SZV (22-20206-1-001-00-15) víziközmű rendszer 2019-2033. évi
GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult
elfogadja azzal a kikötéssel, hogy a tárgy szerinti 2021-2035. évi GFT felújítási
és pótlási tervben foglaltak megvalósítása csak az önkormányzat előzetes
engedélyével végezhetőek el.

2.)

Seregélyes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, az előterjesztés
szerinti I/95. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/5
(Seregélyes)-SZV (22-20206-1-001-00-15) víziközmű rendszer 2021-2035. évi
GFT beruházási tervét - melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató
készített el- megismerte, jóváhagyja, azzal a kikötéssel, hogy a tárgy szerinti
2021-2035. évi GFT beruházási tervben foglaltak megvalósítása csak az
önkormányzat előzetes engedélyével végezhetőek el Seregélyes Nagyközség
Önkormányzata, mint ellátásért felelős felkéri a Fejérvíz Zrt-t, hogy szükség
esetén a beruházási tervet küldje meg elfogadásra az önkormányzatnak, a
beruházási munkák csak az önkormányzat egyetértésével végezhetők.

3.)

Az I/95. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/5
(Seregélyes)-SZV (22-20206-1-001-00-15) víziközmű rendszer 2021-2035. évi
Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási
terv településünket érintő részével összhangban van.

Megbízza a polgármestert a döntés közlésére és a szükséges jognyilatkozatok,
önkormányzat nevében történő megtételére.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal

13. Napirendi pont tárgyalása:
A Seregélyes Nonprofit Kft 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A Bizottságok megtárgyalták. Kérném a bizottságok véleményét.
Ladányi László

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Péter

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 a javaslattal egyetért, kérem, ezt a szándékát kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő - testület 7 fő döntéshozatalban való részvételével:
7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
82/2020.(IX.28.) határozata
A Seregélyes Nonprofit Kft 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójáról
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata, a „Seregélyes” Településüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. alapítója a 2019. évi egyszerűsített éves
beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja, letétbe helyezéséről
gondoskodik és a helyben szokásos módon, továbbá az önkormányzat honlapján
közzé teszi.
Megállapítja, hogy a Kft:
-

eszközök és források egyezősége melletti mérleg főösszege: 118.295 ezer
forint;

-

adózás előtti eredménye: 9.124 ezer forint;

-

társasági adófizetési kötelezettsége: 116 ezer forint;

-

az adóalap csökkentő tételeket teljes körűen veszi figyelembe;

-

fejlesztési tartalék képzés céljára lekötött összege 7.200 ezer forint;

-

2019. évi adózott eredménye 9.008 ezer forint nyereség;

-

2019. évi adózott eredményét 9.008 ezer forintot eredménytartalékba helyezi

Megállapítja, hogy a beszámolót és mellékleteit a Kft Felügyelő Bizottsága
véleményezte és jóváhagyta.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont tárgyalása:
Egyebek
Horváth Sándor

polgármester

Kaiser József keresett meg, az Általános Iskolából átlógó fák ügyében
Sajtos József Tibor

képviselő

Minden évben keresett, minden évben levágtuk. Idén abszolút nem keresett. A
napközis nevelőnek kiabált oda a kerítésen keresztül. Ettől függetlenül, pont a múlt
héten néztük meg a faágakat.
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Horváth Sándor

polgármester

Javaslom, hogy a Kft-vel méressük fel a helyzetet és intézkedünk, ha kell.
Van-e valakinek kérdése a javaslattal kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki a javaslattal egyetért, kérem, ezt a szándékát kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő - testület 7 fő döntéshozatalban való részvételével:
7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
83/2020.(IX.28.) határozata
A Seregélyes Fő utca 201. szám alatti ingatlanon levő fákról
A képviselő-testület megtárgyalta Kaiser József, Seregélyes, Fő utca 203. szám
alattilakos kérését a Fő utca 201. szám alatti ingatlanról átnyúló faágak ügyében és
megbízza a polgármestert, hogy a Seregélyes Településüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. útján a fennálló helyzetet méresse fel és a
szükséges intézkedésekről megtétele érdekében tájékoztassa a képviselő-testületet.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: 2020.10.31.
Horváth Sándor

polgármester

A Pap doktornővel beszélünk, mert elérhetetlen a rendelő telefonon.
Sajtos József Tibor

képviselő

Testhőmérséklet mérést végezzük. A drónos mérés messze a legmegbízhatóbb
lenne, de nagyon drága. Keressük a legjobb megoldást. Idén is lesz rajzfilmünnep.
Házon belül oldjuk meg. Október 6-ai és 23-ai ünnepeket is iskolai kereteken belül
tartjuk meg.
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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