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JEGYZŐKÖNYV
§észÜlt: Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 2021.július 27. napjan
8.30-kor megtartott soron kívüli nyílt ülésén Szelevény Községi öntormanyzat épiletének

tárgyalótermében.

Jelen

vannak:

Igazoltantávol:

Jegyzőkönyvvezető:

Kerekesné dr. Holló Helga
Székely Krároly
Dr. Mészáros Márta
Horváth Tiborné
Kecskés Józsefné

Kuti Gábomé
Csercsinszki Ferenc

polgármester
alpolgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

JuhászLászlő

képviselő

Kovács Angéla

Kerekesné dr. HollÓ Helga poleármester: Köszönti a nyílt ülésen megjelenteket. Megállapitja,
hogY a megválasáott szavazásra jogosult képviselőbői 5 fő képviselő és a polgármester jelen
yan, a testület határozatképes.
Ismerteti a napirendi pontokat.

A kéPviselŐ-testület tagjai egyhangúlag (6 igen
szelevény községi Önkorm
5 0 l

202

án

szavazatta7) a követke

zőhatérozatothozza:

yzat képviselő-testületének

1. (Y II.27 .| batár ozata

Napirendi pontok elfogadásárót
SzelevénY KÖzségi Önkormányzat Képviselő Testülete a202| július 27. napisoron kívüli nyílt
ülés napirendlét az írásos meghívóval megegyezően fogadta el a testület.

Napirend:
1./

A Szelevény 38914 helytajzi

számú ftildterulet egy részleténekmegvásarlásráról

Előadó: Kerekesné dr. Holló Helga polgármester

2.1Egyebek
Erről értesül: 1./ Képviselő-testület tagaihelyben

1.napirend
Földterület megvásárlása
Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: A kiküldött anyagban láthatő a térképenszereplő
terÜlet, amely érinti azAlkotmány tft 43-49. sz. alatti ingatlanokat , az évtizedek óta ott kialakult
ÚtrÓl nyilvánvalóvá vált, hogy nem az Önkormányzat tulajdonában van. Nem volt ebből
Probléma a tulajdonos részéről, viszont úgy helyes,ha ezek a viszonyok rendezésre kerülnek.
A ftrldmérővel is sikerült felvenni a kapcsolatot, elkészüIt a változási váztajz. Ügyvéd
segítségétis kérték,így szükség van egy testületi határozatra. és a továbbiakat, akkor ő fogia
rendezni. Kéri a képviselőket szavazzanak elfogadják-e a tervet és a vételi árat.

A képviselŐ-testület tagjai egyhangúlag (6 igen szavazattal)

a

következőhatározatothozza:

Szelevény Községi Önkormán yzat Képviselő-testületének
5t l 202 1. (Y I|.27 .\ határ ozata
a Szelevény 38914 helyrajzi számű fiildterület egy részletének megvásárlásáról

Szelevény Község Önkormányzaténak Képviselő-testülete az előteqesáést megtárgyalta és
vanqz alapján a
Szelevény 38914 helyrajzi számt,legelő és szántó művelési ágú ftldteniletből 0,0776 ha
nagYságú részt,130.000 Forint ellenértékben, településfejlesztési célból meg kíván vásárolni.
Úgy határozott, hogy a Nagy Tibor ftjldmérőtől előzetesen megkért változási

A KépviselŐ-testület felhatalmazza apolgármestert a ftildterulet megvásarlásával kapcsolatos
ügyek intézésével.
Határidő: azowtal
Felelős: Kerekesné dr. Holló Helga polgármester
Dr. Mészáros Mrárta jegyző

Enől

értesül:

- Képviselő-testület, helyben
- Kerekesné dr. Holló Helga polgármester, helyben
- Dr. Mészáros Mártajegyző, helyben
- Irattár

Egyebek
Beiskolázási támogatás
Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Jőn az iskola- és óvoda kezdés. A beiskolázási
támogatásról is határozatot szokoft homi a képviselő-testület. Előre bocsájtja, hogy ez a döntés
még ajelenleg hatályban lévő települési támogatásról szóló rendelet alapjan fog megszületni,
de ez a rendelet módosításra szorul. Ez legkésőbb augusztus végéigsorra fog kerülni, a
Szociális Bizottság majd eztmegelőzően meg fogsatárgyalni, hogy milyen váltnztatásokra lesz
szÜkség. Javaslata, hogy óvodások részére5000 Ft, általíínos iskolások részére10.000 Ft,
kozépiskolásoknak 15.000 Ft, a főiskolások részérepedig 20.000 Ft összegű támogatást
juttassanak. Ez augusztus második felében kerülne kifizetésre. Van-e valakinek ehhez
kiegészítő javaslata?

A kéPviselŐ-testület tagtraiegyhangúlag (6 igen szavazattal)

a követke

zőhaténozatothozza:

Szelevény Községi Önkormán yzat Képviselő-testületének
52 l 202 l. (Y II.27 .\ határ ozata
A települési támogatás keretében nyújtott beiskolázási segélyről

Szelevénv Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szóbeli
előterjesztést és úgy határozott, hogy a korábbi gyakorlat szerint, a családoknak beiskolázási
segélyt nyúlt az alábbiak szerint:

-

óvodások részére:
5.000o- Ft/fő,
áItalános iskolások részére:10.000,- Ftlfő,
középiskolások részére:15.000,- Ftlfő,
foiskolások részére:
20.000,- Ftlfő.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Erről értesul:

-

Képviselő-testület, helyben
Kerekesné dr. Holló Helga polgármester, helyben
Dr. Mészáros Mártajegyző, helyben
Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzijgyi csoportvezető
Irattár

Egyebek
Tájókoztatás
Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Az augusztus 14-i Krumpli fesáivál kihirdetésre
kerÜltek. A plakátok is készülnek, Szeretettel vár mindenkit. A képviselők segítségétis szívesen
fogadják.
Horvátb li_bprné képúsplu Árusok lesznek?

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Akik itt szoktak lenni, azokatmeghívták. Felmerült
az is, hog;y biáonsági embereket is meg kellene bizni az esemény birtosításfua. Kisebb
atrocitáso1l előfordulhatnak.
Székely Károl}, alpolgármester: Javasolja mobil WC-k rendelését is.

Kerekesné_

|Jténa érdeklődik majd, az ráraknak. Felkéri a
kéPviselŐke1, ha van valami hozzászőlásuk, tegyék meg. Megktiszrini a részvételt,az ülést
bezáqa.
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Dr. Mészaros Márta
jegyző

