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LEPSÉNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

8132 LEPSÉNY, FŐ UTCA 74. 

Tel/Fax: 2 2 / 5 8 5 - 0 2 4 ,  4 3 7 - 0 0 2  E - m a i l :  o n k p m h @ l e p s e n y . h u  

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2017. január 16. napján 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésről 

 

Napirend: 

1. Kisajátítási eljárás  megindítása 

Előadó: Salamon Béla polgármester 

2. Tagi kölcsön nyújtása Lepsényi Szociális Szövetkezet részére 

Előadó: Dobronyi Tamás alpolgármester 

3. Vállalkozói keretszerződés a Lepsényi Szociális Szövetkezettel 

      Előadó: Dobronyi Tamás alpolgármester 

 

 

 

 

Határozatok: 

o 1/2017. (I. 16.) jegyzőkönyv hitelesítő kijelöléséről 

o 2/2017. (I. 16.) napirend elfogadásáról 

o 3/2017. (I. 16.) a 8132 Lepsény Vasút utca 25. számú ingatlan kisajátítás iránti eljárás 

megindításáról 

o 4/2017. (I. 16.) Salamon Béla döntéshozatalból történő kizárásáról 

o 5/2017. (I. 16.) a Lepsényi Szociális Szövetkezet részére tagi kölcsön folyósításáról 

o 6/2017. (I. 16.) Salamon Béla döntéshozatalból történő kizárásáról 

o 7/2017. (I. 16.) a Lepsényi Szociális Szövetkezettel kötendő keretszerződésről 
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 16. napján 

9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Községháza nagyterme 8132 Lepsény, Fő u. 74. 

 

Jelen vannak: 

Salamon Béla   polgármester 

Dobronyi Tamás                 alpolgármester 

Ádám László Zoltán  képviselő 

Kalapács Ferenc                  képviselő 

Méry Balázs   képviselő 

Tóth Zsuzsanna  képviselő 

Vajda Vince   képviselő  

 

dr. Tóth Andrea  jegyző  

Bálint Andrea  jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

Salamon Béla polgármester:  

Köszönti a képviselő-testületet. 

Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselő-testületből 7 fő jelen van, a testület határozatképes, az 

ülést megnyitja. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő kijelölésére Dobronyi Tamás alpolgármester 

személyében, és felteszi a kérdést Dobronyi Tamás alpolgármesternek, hogy vállalja-e a 

jegyzőkönyv-hitelesítést? 

 

Dobronyi Tamás alpolgármester:  

Igen, vállalom. 

 

Salamon Béla polgármester: 

Szavazásra teszi fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Dobronyi Tamás alpolgármester legyen 

a jegyzőkönyv hitelesítő, az kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

1/2017. (I. 16.) határozata 

jegyzőkönyv hitelesítő kijelöléséről 

A képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Dobronyi Tamás alpolgármestert jelöli ki. 

 

 

Salamon Béla polgármester:  
Javasolja a meghívóban megjelölt napirend elfogadását. 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra teszi fel a kérdést: aki egyetért az 

előterjesztett napirendi ponttal, az kézfelemeléssel szavazzon. 
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A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2/2017. (I. 16.) határozata 

napirend elfogadásáról 

A képviselő-testület a napirendet a következők szerint fogadja el: 

1. Kisajátítási eljárás  megindítása 

Előadó: Salamon Béla polgármester 

2. Tagi kölcsön nyújtása Lepsényi Szociális Szövetkezet részére 

Előadó: Salamon Béla polgármester 

 3. Vállalkozói keretszerződés a Lepsényi Szociális Szövetkezettel 

      Előadó: Salamon Béla polgármester 

 

 

 

1. napirendi pont 

     Kisajátítási eljárás  megindítása 

 

Salamon Béla polgármester: 

A 8132 Lepsény Vasút utca 25. szám alatti 407. hrsz-ú ingatlan életveszélyes állapota miatt 

elbontásra került. Az önkormányzat több kísérletet tett az ingatlan tulajdonosának 

felkutatására, sem mi, sem pedig a bontás tárgyában eljárt Székesfehérvári Járási Hivatal nem 

tudta elérni a tulajdonost, mivel annak kiléte sem tisztázott. Lepsény Nagyközség Rendezési 

tervében a Vasút utca nagy forgalma miatt már vannak kijelölt területek kisajátításra, hogy az 

iskola biztonságos megközelíthetősége érdekében parkolót alakítsunk ki. Mindenki előtt 

ismert, hogy az iskolai időszakban reggel és délután a Vasút utcában leparkoló szülők autói 

nehezítik a közlekedést, így forgalombiztonsági szempontból is indokolt az iskolához egy 

külön parkoló kialakítása. A 407-es hrsz-ú ingatlan időközbeni elbontása lehetővé teszi azt, 

hogy kisebb ráfordítással, költséghatékonyan kerüljön kialakításra a parkoló, mivel így csak 

egy ingatlant kell megvásárolni, illetve jelen esetben kisajátítani. Javaslom a képviselő-

testületnek, hogy indítsuk meg a 8132 Lepsény Vasút utca 25. 407. hrsz-ú ingatlan kisajátítási 

eljárását. 

 

Salamon Béla polgármester: 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra teszi fel a kérdést: aki a kisajátítási 

eljárás megindításával egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon. 
                                                
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3/2017. (I. 16.) határozata 

a 8132 Lepsény, Vasút utca 25. számú ingatlan kisajátítás iránti eljárás megindításáról 

 Lepsény Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kisajátítási 

eljárást indít a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2. § c) és d) pontja alapján a 

8132 Lepsény, Vasút utca 25. hsz., 407 hrsz-ú ingatlanra. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási kérelem benyújtására és a 

képviselő-testület képviseletére az eljárásban. 
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Határidő: 2017. február 28. 

Felelős: Salamon Béla polgármester (eljárás megindítására) 

 

 

2. napirendi pont 

Tagi kölcsön nyújtása Lepsényi Szociális Szövetkezet részére 

 

Salamon Béla polgármester: 

Bejelenti érintettségét a napirend kapcsán, és az ülés vezetési jogát a napirend tárgyalásának 

idejére Dobronyi Tamás alpolgármesternek átadja. 

 

Dobronyi Tamás alpolgármester: 

A Lepsényi Szociális Szövetkezet 2017. január 1-jén megkezdte működését a pályázati 

feltételeknek megfelelően, de a támogatási szerződés még nem került aláírásra, a 

szövetkezetnek nem áll rendelkezésére pénzeszköz a működéshez. Javaslom, hogy az 

önkormányzat 2.000.000.- Ft, azaz kettőmillió forint tagi kölcsönt folyósítson a szövetkezet 

részére úgy, hogy 294.753.- Ft-ot készpénzben anyagbeszerzésre és a fennmaradó összeget 

pedig utalással, hogy a támogatási összeg lehívásáig tudja biztosítani a rentábilis működést. 

 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Polgármester Urat a tagi kölcsön nyújtása Lepsényi 

Szociális Szövetkezet részére kapcsolatos döntéshozatalból ne zárja ki.  

 

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra teszi fel a kérdést: aki egyetért 

azzal, hogy a napirend kapcsán a képviselő-testület ne zárja ki a polgármestert a 

döntéshozatalból, az kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

4/2017. (I. 16.) határozata 

Salamon Béla döntéshozatalból történő kizárásáról 

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Salamon Béla polgármestert – mint a 

Lepsényi Szociális Szövetkezet elnökét - a tagi kölcsön nyújtása Lepsényi Szociális Szövetkezet 

részére kapcsolatos döntéshozatalból nem zárja ki. 

 

Dobronyi Tamás alpolgármester: 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra teszi fel a kérdést: aki a Lepsényi 

Szociális Szövetkezet részére tagi kölcsön folyósításával egyetért, az kézfelemeléssel 

szavazzon. 
                                                
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

5/2017. (I. 16.) határozata 

a Lepsényi Szociális Szövetkezet részére tagi kölcsön folyósításáról 

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Lepsényi 

Szociális Szövetkezet 8132 Lepsény, Fő utca 74. részére 2.000.000.- Ft, azaz Kettőmillió 

forint tagi kölcsönt biztosít a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés szerint. 
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A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a tagi kölcsönről szóló szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: 2017. február 28. 

Felelős:  Dobronyi Tamás alpolgármester (aláírásért) 

 

 

 

3. napirendi pont 

Vállalkozói keretszerződés a Lepsényi Szociális Szövetkezettel 

 

Salamon Béla polgármester: 

Bejelenti érintettségét a napirend kapcsán, és az ülés vezetési jogát a napirend tárgyalásának 

idejére Dobronyi Tamás alpolgármesternek átadja. 

 

Dobronyi Tamás alpolgármester: 

A Lepsényi Szociális Szövetkezet 2017. január 1-jén megkezdte működését a pályázati 

feltételeknek megfelelően. A pályázat benyújtásakor bevételként már számolt a szövetkezet 

olyan önkormányzati megrendelésekkel, amelyek a tevékenységi körébe tartozó feladatok 

elvégzésére vonatkoznak, úgy mint önkormányzati épületek karbantartása, felújítása, 

közterületek gyommentesítése, tisztán tartása. Ezekre a feladatokra vállalkozási 

keretszerződést kellene kötni a szövetkezettel, ezzel is biztosítva az önkormányzati 

feladatellátást. 

 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Polgármester Urat a vállalkozási keretszerződéssel  

kapcsolatos döntéshozatalból ne zárja ki.  

 

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra teszi fel a kérdést: aki egyetért 

azzal, hogy a napirend kapcsán a képviselő-testület ne zárja ki a polgármestert a 

döntéshozatalból, az kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

6/2017. (I. 16.) határozata 

Salamon Béla döntéshozatalból történő kizárásáról 

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Salamon Béla polgármestert – mint a 

Lepsényi Szociális Szövetkezet elnökét - a Lepsényi Szociális Szövetkezettel kötendő keret-

szerződéssel kapcsolatos döntéshozatalból nem zárja ki. 

 

 

Dobronyi Tamás alpolgármester: 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra teszi fel a kérdést: aki a Lepsényi 

Szociális Szövetkezettel kötendő vállalkozói keretszerződéssel egyetért, az kézfelemeléssel 

szavazzon. 
                                                
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 
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Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

7/2017. (I. 16.) határozata 

a Lepsényi Szociális Szövetkezettel kötendő keretszerződésről 

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Lepsényi 

Szociális Szövetkezet 8132 Lepsény, Fő utca 74. vállalkozóval keretszerződést köt az 

önkormányzati épületek karbantartására és kisfelújítására, valamint a zöldterületek 

gondozására. 

 

A keretszerződések szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a keretszerződések aláírására. 

 

Határidő: 2017. február 28. 

Felelős:  Dobronyi Tamás alpolgármester (aláírásért) 

 

 

 

Salamon Béla polgármester:  

Mivel több kérdés, bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, megköszöni a részvételt, az 

ülést 10.00 órakor bezárja. 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

 

                          Salamon Béla dr. Tóth Andrea 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

Dobronyi Tamás 

alpolgármester 

jegyzőkönyv hitelesítő 


