
Jegyzőkönyv 

 

Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 31-én 

megtartott „soros” üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház  

                        8072 Söréd Rákóczi u. 54. 

 

Jelen vannak: Végh Rudolf polgármester 

                         Keszi Csaba képviselő 

                         Takács Ferenc képviselő 

                         Forstner Éva képviselő  

 

                          Kovácsné Szabó Erika jegyző 

                          Dr. Klima Olga jegyző  

                          Keszi Csabáné jegyzőkönyvvezető 

 

                         Dr. Csiák Dániel háziorvos  

                         Nagy Zsolt Sörédért Alapítvány  

                         Ivanics Gabriella Söréd Óvodáért Közalapítvány  

                         Végh Rudolfné Nyugdíjasklub  

                         Takács Mártonné Nyugdíjasklub  

 

Hiányzik: Pálföldi Tamás alpolgármester  

 

Végh Rudolf polgármester: Köszöntöm az ülésen megjelent képviselőket. Megállapítom a 

testület határozatképességét, mivel a megválasztott öt képviselőből négy fő jelen van.  

 
N a p i r e n d  

 

1. Döntés „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének 

támogatása” tárgyában benyújtandó pályázatról. 

      Előadó:Végh Rudolf  polgármester 

 

2. Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről  

            Előadó: Dr. Csiák Dániel háziorvos 

3. Beszámoló a védőnői tevékenységről  

      Előadó:  Alföldi Józsefné védőnő  

 

4. A településen működő civil szervezetek beszámolói 

      Előadó: szervezetek elnökei, vezetői  

5. Tájékoztató a képviselő-testület és a közös hivatal két ülése között eltelt időszak 

fontosabb eseményeiről. 

      Előadó:Végh Rudolf  polgármester 

 

6. Rendelet módosítások  

      Előadó:  Végh Rudolf polgármester 

 

7. Bejelentések 

 



 Végh Rudolf polgármester: Aki a napirendi javaslattal egyetért, szavazzon. 

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

80/2017.(VIII. 31. ) határozata 

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a testületi ülés napirendjét az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

17 óra 13 perckor Pálföldi Tamás alpolgármester az ülésre megérkezett, így a jelen lévő 

képviselők száma ötre emelkedett.  

 

Napirend tárgyalása  

1. Döntés „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének 

támogatása” tárgyában benyújtandó pályázatról. 

            Előadó:Végh Rudolf  polgármester 

 

Végh Rudolf polgármester: rövid benyújtási határidővel megjelent a kistelepülési 

önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására benyújtható pályázati kiírás. 

A mi települési kategóriánkban 1.250 eFt támogatásra pályázhatnánk. A rendezési terv 

módosítása 5 mFt lenne, a kultúr nagyterem felújítására nem kaptam meg az árajánlatot. 

Árajánlatot kértem a Rákóczi utcai árok kotrására, tisztítására, mert ez az ami fontos lenne. 

Aki egyetért a pályázat benyújtásával és a 100 eFt önerő biztosításával, kérem szavazzon.  

 

 

Söréd Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 5 igen 0 nem szavazattal az alábbi 

határozatot hozta 

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

81/2017. (VIII. 31.)  határozata 
 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásáért felelős miniszterrel közösen  

meghirdetett pályázatra a Magyarország 2017.  évi központi költségvetésről szóló 2016. 

évi XC. törvény  (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 12 pont szerinti 

„Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására”. b.) 

pályázati alcélra: vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására.  

 

 A beruházás célja: Söréd Rákóczi utcai 800 fm árok kotrása, padka 

rendezése  

 A beruházás összköltsége: bruttó 1.350.000 Ft  

 A pályázati támogatás maximális  mértéke: 1.250.000 Ft  

 

 A képviselő-testület vállalja, hogy a tervezett bruttó bekerülési 

összköltségének  - 1.350.000 Ft – nak  maximálisan támogatható 1.250.000 Ft 

feletti részét, mint  önrészt: 100.000 Ft fedezetét a 2017. évi költségvetésében 

a pályázati önerő keret terhére biztosítja 

 



Napirend tárgyalása:  

2. Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről  

                  Előadó: Dr. Csiák Dániel háziorvos 

 

Végh Rudolf polgármester: 

Köszöntöm körünkben háziorvosunkat. A beszámolóját kiküldtük. Kérem doktorurat, 

hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.   

 

Dr. Csiák Dániel:  

Jelenleg országosan 315 betöltetlen háziorvosi álláshely van. 10-15 éve a kártyapénz nem 

emelkedett. Képviselőként kimutatást készítettem arról, hogy a kártyapénz az asszisztens 

bérét fedezi. A jövő útja a csoportpraxis. Statisztikával kapcsolatban elmondom, hogy az 

ápolónői látogatások száma emelkedett, ez az új szempontrendszer miatt van.  

 

Keszi Csaba képviselő:  

Doktor úr is említi a beszámolóban, hogy meg van repedve a fal. 

 

Végh Rudolf polgármester: 

Van olyan pályázatunk, ahol a cél az épület felújítása, de ettől függetlenül a javításokat 

elvégezzük.  

Köszönöm a doktor úr és a védőnő beszámolóját. Ha van kiegészítés  vagy kérdés, tegyétek 

fel, ha nincs, akkor kézfeltartással fogadjuk el. Először a háziorvosi, majd a védőnői 

beszámolóról szavazzunk.  

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 

az alábbi határozatot hozta:  

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

82/2017. (VIII.31.)  határozata 

 

 Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Csiák Dániel háziorvos 

beszámolóját a 2016. évben végzett munkájáról az előterjesztésnek megfelelően 

elfogadta. 

 

 

Napirend tárgyalása:  

3. Beszámoló a védőnői tevékenységről  

Előadó: Alföldi Józsefné védőnő  

 

Végh Rudolf polgármester: 

Védőnő jelezte, hogy nem tud eljönni az ülésre, a védőnői munkájáról készített beszámolót 

kiküldtük. Kérem, aki  a  beszámolót elfogadja szavazzon. 

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 

az alábbi határozatot hozta:  

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

83/2017. (VIII.31.)  határozata 

 



 Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alföldi Józsefné védőnő beszámolóját 

a 2016. évben végzett munkájáról az előterjesztésnek megfelelően elfogadta 

 

Napirend tárgyalása: 

4. A településen működő civil szervezetek beszámolói  

előadók: civil szervezetek vezetői  

 

4/1.Katolikus Karitász  

 

Végh Rudolf polgármester: 

A  Karitász elnöke jelezte, hogy nem tud megjelenni az ülésen. Láthatjuk a beszámolóból, 

hogy működik a Karitász. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk a 

beszámoló elfogadásáról. 

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 0 nem szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  
 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

84/2017. (VIII.31.) határozata 

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sörédi Karitász 2016.  évi 

munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.  
 

4/2. Nyugdíjasklub beszámolója 

 

Végh Rudolfné: 

 Sajnos nincs utánpótlás a klubtagságban. Kár volna veszni hagyni a régi hagyományokat, az 

lenne a jó, ha egy fiatal csapat  belépne a klubba. 

 

Takács Mártonné: 

A klubot még a mi szüleink alapították. A fiatal nyugdíjasoknak nem ez az igénye, pedig 

próbáltunk tagokat toborozni.  

 

Végh Rudolf polgármester:  
Köszönjük az eddigi munkát. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk a 

beszámoló elfogadásáról. 

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 0 szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

85 /2017. (VIII.31.) határozata 

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugdíjasklub 2016. évi munkájáról 

szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.  
 

4/3 Sörédért Alapítvány  

 

Nagy Zsolt:  



Vállalt programjainkat megcsináltuk. Az idén nyertünk pályázati támogatást. A legnagyobb 

kiadásunk a könyvelői költség volt. Nehéz megmozgatni a rendezvényekhez az embereket. Az 

önkormányzattal megtörtént az elszámolás a kultúr felújítási pályázat miatt.  

Végh Rudolf polgármester: 

Kérem aki elfogadja az Alapítvány  beszámolóját szavazzon.  

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen 0 nem szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

86/2017. (VIII. 31.)  határozata 

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sörédért Alapítvány tevékenységéről 

szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 

 

4/4  Söréd Óvodáért Közalapítvány  

 

Ivanics Gabriella:  
Pénzügyi helyzetünk stabil. Sajnos az Alcoa pályázati lehetőségek megszűnnek.  

 

Végh Rudolf polgármester: 

 Aki elfogadja a beszámolót, szavazzon.  

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 0 nem szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  
 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

87/2017. (VIII.31.)  határozata 

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Söréd Óvodáért Közalapítvány 

tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.  

 

4/5 Sörédi Szőlőhegyért Alapítvány  

 

Végh Rudolf polgármester:  
A beszámolót megkaptuk. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk a 

beszámoló elfogadásáról. 

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  
 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

88/2017. (VIII.31.) határozata 

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sörédi Szőlőhegyért Alapítvány 

tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.  

 

4/5  Söréd Sportegyesület  

 

Takács Ferenc képviselő, Sportegyesület elnöke:  



Voltak elmaradott bevallások, stb. Törvényessé kellett tenni az egyesület dolgait, egy éves 

munkával helyre tettük a cégbíróságnál. Így pályázaton is tudtunk indulni.  

Pályázaton nyertünk fűnyírót, fűkaszát, öltöző berendezést. Nagyon régen nem focizott ennyi 

sörédi fiatal, mint most. Mi is próbálunk részt venni a rendezvényeken.  

 

Végh Rudolf polgármester:  

Részletes beszámolót kaptunk. Amennyiben nincs  kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk a 

beszámoló elfogadásáról. 

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5  igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  
 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

89/2017. (VIII.31.) határozata 

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Söréd Sportegyesület tevékenységéről 

szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.  
 

4/6. Tájékoztató a könyvtár munkájáról, tevékenységéről 

      

Végh Rudolf polgármester: Horváthné Erzsike nem tudott eljönni az ülésre. A tájékoztatót 

elfogadásra javaslom, kérem szavazzunk.  

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 

az alábbi határozatot hozta:  

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

90 /2017. (VIII.31. )  határozata 

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtár 2016.évi működéséről 

adott tájékoztatót a kiküldött írásos beszámoló alapján elfogadja. 

 

Napirend tárgyalása:  

 

5. Tájékoztató a képviselő-testület és a közös hivatal két ülése között eltelt időszak 

fontosabb eseményeiről. 

      Előadó:Végh Rudolf  polgármester 

 

Végh Rudolf polgármester: 

 A munkám legnagyobb része a járdaberuházás volt, és az alapítvány cégbírósági ügyintézése, 

ami nagyon hosszadalmas volt. Lezárult a diákmunka. A kincstári ellenőrzéssel kapcsolatban 

vannak elmaradt szabályzatok. Személyi változások voltak a közös hivatalon és társuláson 

belül. Lezajlott a nyári gyerektábor és a falunap is. TAK október 2-i határidőt decemberre 

tolták ki. A járdával kapcsolatos megbeszélés egy külön testületi gyűlés lesz.  

 

Keszi Csaba képviselő: 

 Mikor lesz befejezve? Látni hogy félbe van, szemétkupacok vannak többfele, a hibák 

nincsenek kijavítva. Nem kell fizetnünk, a kivitelezővel rengeteg gondunk volt.  

 

Végh Rudolf polgármester:  



Levonult a kivitelező. Sok gond volt a lakókkal is. Sok volt a félreértés.  

 

Keszi Csaba képviselő:  

A kivitelező  hozzá nem értő, szedett vedett munkanélküliekkel dolgoztatott. Ez nem első 

osztályú munka. Szerződés szerint kötbéres volt, 2,8 mFt kötbért fizet a vállalkozó és nincs is 

kész.  

 

Végh Rudolf polgármester: Rendkívüli testületi ülésre idejön a kivitelező és a műszaki 

ellenőr. Aki ezekkel a kiegészítésekkel elfogadja a két ülés közti tájékoztatót, szavazzon.  

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 

az alábbi határozatot hozta:  

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

91/2017. (VIII.31.)  határozata 

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti beszámolót az 

előterjesztésnek megfelelően, a szóban tett kiegészítésekkel elfogadta 

 

Napirend tárgyalása:  

6. Rendelet módosítások  
 

1.) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3 /2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Végh Rudolf polgármester:  

Az óvodások is kaphassanak támogatást, ne csak az általános és középiskolások. Javaslom az 

idén 10.000 Ft-ban meghatározni az összeget. Megnéztük az idei keretet, a felhasználást, még 

a konyhai készletek pótlása is belefér a szociális támogatási összegbe. A térítési díj 

támogatást valahogy másképp kellene szabályozni, mert így az is kapna, aki nem jár az adott 

hónapba iskolába vagy óvodába.  

 

Kovácsné Szabó Erika jegyző:  

Akkor nem jó az iskolakezdési támogatás megnevezése, legyen oktatási támogatás. A 2.§ (2) 

bekezdésben úgy van, hogy a támogatás mértékéről  évente határoz  a testület.  

 

Forstner Éva képviselő:  

A  térítési díj támogatásnál valahogy egyszerűsíteni kellene, lehetne úgy, hogy a havi térítési 

díj összege, de maximum 10.000 Ft.  

 

Végh Rudolf polgármester: 

 Vannak már beadott kérelmeink a beiskolázással kapcsolatban. akkor azt is bele kell 

vennünk, hogy a folyamatba lévő ügyekre is ez a rendelet vonatkozik.  

Döntenünk kell a kiküldött rendelt módosítási javaslat módosításokról. 

Javasolom az elhangzottak alapján a módosítási javaslat alábbiakkal történő kiegészítését:   

 

2.§  : oktatási támogatást óvodai nevelésben részesülők számára is biztosítja. A 

támogatás felhasználását számlák bemutatásával október 15-ig kell igazolni.  

 



3.§  : A támogatás mértéke a mindenkori térítési díj, de maximum 10.000 Ft.  

 

Kérem , aki a feni módosításokkal a rendelt módosítási javaslatot elfogadja szavazzon ! 

 

 

A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg.  

 

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 

11 /2017. (IX.01.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 

3 /2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításról 

 

(rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)  

 

 

Végh Rudolf polgármester: Dönteni kell a közoktatási támogatás idei mértékéről, ha 

egyetértetek a 10.000 Ft-tal, kérem kézfeltartással szavazzunk.  

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 

az alábbi határozatot hozta:  

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

92/2017. (VIII.31.)  határozata 

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetbeni 

támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról szóló 3 /2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 16.§ (2) 

bekezdésben foglaltak alapján az oktatási támogatás gyermekenkénti összegét a  

2017. évben 10.000 Ft.-ban állapítja meg. 

 
 

2. Közteterület használatról 

 

Végh Rudolf polgármester:  

A tervezetet mindenki megkapta, tegyétek meg a kiegészítéseket, kérdéseket.  

 

Keszi Csaba képviselő: 

 A mozgóárusoktól is be kell hajtani a díjakat. 4.§ (5) bekezdés (h) pont. ha saját 

beruházáshoz szükséges, ki jelenti be?  

 

Dr. Klima Olga:  

Ezt  amennyiben az önkormányzat a megrendelő beruházó  vállalkozási szerződés keretében 

rendezhető.  

 

Végh Rudolf polgármester:  

Csaba ti ezzel hogy találkoztok?  

 

Keszi Csaba képviselő:  



Mi alvállalkozók vagyunk, a generálkivitelező kéri meg az engedélyeket.  

 

Pálföldi Tamás alpolgármester:  

A 3.§. ha a ház előtt állnak, nem megengedett a várakozás?  

 

Kovácsné Szabó Erika jegyző: 

24 órát meghaladóan folyamatosan nem.  

 

Takács Ferenc képviselő:  

Ki fogja ezt betartatni?  

 

A Képviselő-testület részletesen megtárgyalta a rendelet tervezetet.  

 

Végh Rudolf polgármester: 

Összegezvén az elhangzott képviselői javaslatokat. Kérem,szavazzunk a rendelet-tervezet 

változtatásairól.  

Elsőként a 3.§.-ról. Kérem, aki egyetért azzal a javaslattal, hogy 

  (1)Az üzemképtelen  járművek 24 óránál hosszabb ideig, folyamatosan történő tárolása út    

       területén nem megengedett. 

 (2) Az üzemképtelen járművek várakozási területen történő tárolása 5 napot meghaladóan  

      nem megengedett. 

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 

a módosítási javaslatot elfogadta. 

 

Végh Rudolf polgármester: 

Kérem aki egyetért azzal a módosítási javaslattal, hogy rendelet 1. sz. mellékletének 3. és 

4.sora, az üzletek előtti közterület árusítás céljára való igénybevétele és az árusító automata, 

egyéb árusító berendezés  kerüljön ki a tervezetből szavazzon ! 

  

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal  

elfogadta a módosítási javaslatot. 

 

Végh Rudolf polgármester:  

Több módosítási javaslat nem hangzott el kérem, döntsünk most az imént elfogadott 

módosításokkal a rendelet elfogadásáról.  

 

 

A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg.  

 

 

Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2017. (IX.01.) önkormányzati rendelete 

a közterület-használatról 

                                             

(rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

 



 

 

Napirend tárgyalása:  

 

7. Bejelentések  

 

 

Végh Rudolf polgármester:  

A Vértesalja Óvoda Sörédi Tagóvoda vezetője az idei évben 30 éves jubileumi jutalomra 

jogosult. Ennek összege járulékokkal együtt 1.199.261 Ft, mely a tagóvoda önkormányzatát 

terheli. A költségvetésünkbe ez nincs betervezve, döntenünk kell erről is.  

 

Keszi Csaba képviselő: 

Nem kis összeg. Miért nem tudtunk erről a költségvetés készítésekor ? 

 

Végh Rudolf polgármester: 

Ezt magam is megkérdeztem az óvoda vezetőtől. Sajnos mindkettőjük figyelmét elkerülte. 

A tényen nem változtat,  ki kell fizetnünk a dolgozónak. 

A pénzügyes kollégánkkal áttekintettük a költségvetést, forrást a pályázati önerőre betervezett 

soron találtunk.  

Javasolom annak a keretnek a terhére történő fedezet biztosítást és a költségvetési rendelet 

módosításának előkészítését 

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 

az alábbi határozatot hozta:  

 

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2017. (VIII. 31.)  határozata 

 

Söréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vértesalja Óvoda Sörédi 

Tagóvoda vezetőjének 30. éves jubileumi jutalmaként 3 havi illetményének megfelelő 

összeget és annak járulékai mindösszesen 1.199.261 Ft , fedezetét biztosítja a 2017.évi 

költségvetés pályázati önerő keret terhére átadott pénzeszközként a Vértesalja Óvoda 

részére.   

Felkéri a jegyzőt, hogy e döntésének megfelelően a költségvetési rendelt módosítását 

készítse elő. 

 

Határozat végrehajtásáért felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 

Keszi Csaba képviselő:  

A 81-es főút melletti  buszmegálló életveszélyes.  

 

Végh Rudolf polgármester:  

Nincs vállalkozó, aki megcsinálja így a közmunkásokkal fogjuk rendbetenni.  

 

Keszi Csaba képviselő:  



Láttunk egy olyan önkormányzati járdaszakaszt is, ami nincs a tervekben.  

 

Végh Rudolf polgármester:  

Elkerülte a figyelmedet, benne van a tervekben.  

 

Keszi Csaba képviselő: 

A kultúr garanciális javításokat ne csúsztassuk. Ígérgetjük a lábazati festését.  

A kisvasútnál az út mellett nagy a gaz. A szolgálati lakásnál hiányzik a bádog lefedés. 

Falunapon sajnos nem jött be a változtatás amit eszközöltünk, ugyanúgy kevesen voltak.  

 

Pálföldi Tamás alpolgármester. 

Két éve írtam meg azt a monológot. Most se volt a feladat kiosztva, pedig sokkal egyszerűbb 

lenne, ha mindeni tudná, hogy mi a feladata.  

 

Végh Rudolf polgármester:  

Az ipari parkkal kapcsolatban itt volt Schweighardt István. 

 Ha meg tud egyezni Preszter Tamással akkor földterületet cserélnek. A major mögötti terület 

is ki van jelölve, a közműveket kell kivinni. Minimum 6000 m2 kellene nekik.  

 

Takács Ferenc képviselő:  
Tisztázzuk : mi akarunk eladni területet, mi akarunk létrehozni ipari parkot ?  

Miért jó az nekünk, ha ő akar intézkedni? Elindítottuk ezt a folyamatot, de nem tudunk lépni 

egy felet se, valaki miatt, aki azt mondja, hogy 5 millió forint. Móron se így működött.  

Az önkormányzat kijelölte, megvette, kisajátította.  

Már volt két érdeklődő, egyik hozza a másikat. 

Úgy érzem, fordítva ülünk a lovon. Mehet párhuzamosan is a kettő ipari park kialakítása. 

 

Végh Rudolf polgármester:  

Úgy volt, hogy elindul a kisajátítás. Megítélésem szerint ez minimum 1,5 év.  

A cég lépéskényszerben van, fél éve így fejeztem be vele a tárgyalást. 

 Most kijöttek, és elmondták, hogy a Tamás cserélne vele földet. Elmondták az 

elképzeléseiket. Szóba került a tsz telep melletti 030/30-as hrsz-ú  terület is. A rendezési terv 

módosítása 1,5 év, 5 mFt. Hozta a névsort is a major mögötti részre. Kell két hét, hogy 

megnézzük a feltételeket, meg kell egyezni a szomszédokkal is. A kisajátítás közösségi célból 

történhet, kell ingatlan szakértő.  

Szükséges a képviselőtestület felhatalmazása arra vonatkozóan, hogy párhuzamosan történjen 

a major mögötti  kb 25 AK értékű terület kb. 1 m Ft/ha vételáron történő megvásárlása, és a 

Rákóczi utcai kertek megvásárlása 300 Ft/ m2 áron.  

Kérem, amennyiben ez elfogadható kézfeltartással szavazzatok erről.  

 

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 

az alábbi határozatot hozta:  

 

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

94 /2017. (VIII.31.)  határozata 

 

Söréd Községi Önkormányzat képviselő-testülete meg kívánja vásárolni  ipari terület 

kialakítása  céljából a Söréd külterület 030/30 helyrajzi számú szántó terület egy részét  



1 mFt/ha vételárért, valamint a Rákóczi utca páratlan oldalán elhelyezkedő kerteket a 

Rákóczi  u 11-es házszámig 300 Ft/m2 vételárért.    

 

Határozat végrehejtásért felelős: polgármester 

Határidő : azonnal 

 

 

 

Végh Rudolf polgármester:  

Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, az ülést bezárom.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Végh Rudolf                               Kovácsné Szabó Erika 

                                 polgármester                                           jegyző 

 

 

 


