2/2016.
Jegyzőkönyv
Készült Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. február 11én
15.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt képviselőtestületi üléséről.
Az ülés helye: Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme székhelytelepülésen.
Jelen vannak: Drubináné Fodor Katalin, Libor Zoltán, Nagy Anikó, Reményi Ferencné Simondán
Pál képviselők.
Távolmaradásának okát bejelentette: Szebellédi Endre István polgármester, Ábrahámné Juhász
Mária képviselő.
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Vida Bernadett jegyző.
Megjelent meghívottak:

dr. Libor Melinda Szentes Járási Hivatal képviseletében, Párkány
György Szociális és Humánpolitikai Bizottság tagjam Tamás Erika m.
intézményvezető, Varjú Tamás Józsefné Makai Sára mb.
intézményvezető, Felföldi Róbert gazdasági vezető.
Jegyzőkönyvvezető: Molnárné Vida Rozália igazgatási főmunkatárs.
Drubináné Fodor Katalin alpolgármester:Megnyitotta a képviselőtestületi ülést, köszöntötte az
ülésen megjelenteket. A polgármester tárgyalás miatt távol van, ezért a polgármester távollétében,
megérkezéséig vezeti az ülést. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen van 5 képviselő,
Szebellédi Endre István polgármester és Ábrahámné Juhász Mária képviselő igazoltan van távol.
Köszöntötte az ülésen dr. Vida Bernadett jegyzőt, a megjelent meghívottakat. Javasolta a
meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását az alábbi módosításokkal Az Egyebek
napirendi pont keretében javasolta megtárgyalni a 1./ A Nagyközségi Sportegyesület kérelmét és a
2./ Neon Arrow Band kérelmét.
Megkérdezte vane más napirendi javaslat. Megállapította, hogy nincs. Kérte a napirend
megtárgyalásra való elfogadását az alábbi határozati javaslatnak megfelelően:
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete jelen ülés napirendjét az
alábbiakban határozza meg:
1. Napirend: Beszámoló a két testületi ülés között történt eseményekről
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
2. Napirend: Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó:
Szebellédi Endre István polgármester
Felföldi Róbert gazdasági vezető
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és
Vagyonkezelő Bizottság
3. Napirend: A gyermekorvosi tevékenység ellátására kötött megbízási szerződés
meghosszabbítása
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Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Előzetesen
Vagyonkezelő Bizottság

véleményezi:

Pénzügyi

és

4. Napirend: A Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának
és az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Előadó: Varju Tamás Józsefné Makai Sára mb. intézményvezető
Előzetesen véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
5. Napirend: A betelepítési kvótával szembeni kiállás
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
6. Napirend: Falunap időpontjának meghatározása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
7. Napirend: Egyebek
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
1./ Nagyközségi Sportegyesület kérelme
2./ Neon Arrow Band kérelme
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 5 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
A Képviselőtestület a határozati javaslatnak megfelelően 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 7/2016. (II. 11.) Kt. határozata
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
1. Napirend: Beszámoló a két testületi ülés között történt eseményekről
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
2. Napirend: Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó:
Szebellédi Endre István polgármester
Felföldi Róbert gazdasági vezető
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és
Vagyonkezelő Bizottság
3. Napirend: A gyermekorvosi tevékenység ellátására kötött megbízási szerződés
meghosszabbítása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Előzetesen
véleményezi:
Pénzügyi
Vagyonkezelő Bizottság

és

4. Napirend: A Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának
és az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
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Előadó: Varju Tamás Józsefné Makai Sára mb. intézményvezető
Előzetesen véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
5. Napirend: A betelepítési kvótával szembeni kiállás
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
6. Napirend: Falunap időpontjának meghatározása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
7. Napirend: Egyebek
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
1./ Nagyközségi Sportegyesület kérelme
2./ Neon Arrow Band kérelme
1. Napirend: Beszámoló a két testületi ülés között történt eseményekről
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Drubináné Fodor Katalin alpolgármester: A két ülés között történt eseményekről Szebellédi Endre
István polgármester fog beszámolni megérkezése után, ezért javasolta, hogy a második napirendi
pont megtárgyalásával folytassák az ülést.
2. Napirend: Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó:
Szebellédi Endre István polgármester
Felföldi Róbert gazdasági vezető
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
Drubináné Fodor Katalin alpolgármester: Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
előterjesztést a képviselők megkapták. Kérte a napirendi pont előadóját, amennyiben szóbeli
kiegészítése van tegye meg.
Felföldi Róbert gazdasági vezető: Elmondta, hogy a költségvetésben csak a legszükségesebb
kiadások lettek megtervezve, bízva abban, hogy ebben az évben sikerül az Új Széchenyi Terv
keretében több fejlesztésbe belekezdeni, ami nem igényel önkormányzati ráfordítást. Sajnos egyik
intézménynél sem elérhető, hogy az állami normatívából lehessen finanszírozni. Összesen a 3
intézményhez több mint 18 millió forinttal kell hozzájárulni. Ezt a tegnapi pénzügyi bizottsági
ülésen is megbeszélték. Tervezik az intézményvezetőkkel való megbeszélését annak, hogyan
lehetne a hozzájárulást csökkenteni. Ez azonban nem minden területen lehetséges, pl. a házi
segítségnyújtás esetében meg van az önkormányzat keze kötve. Bízik benne, hogy tartható a
költségvetés, ez az év az előkészítés éve lesz annak, hogy több száz milliót lehívhassanak a
pályázatok esetében.
Drubináné Fodor Katalin alpolgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Vagyonkezelő
Bizottság, kérte a bizottsági vélemény ismertetését.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: A Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. A bizottsági ülésen részletesebben végigmentek minden intézmény költségvetésén.
Komoly önkormányzati erőre lesz szükség, hogy a működési költségeket tudják biztosítani. A
fejlesztésekre saját erőből kevés lehetőség van. Bíznak benne, hogy továbbra is lesz lehetőség a
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pályázatokra. A felmerült kérdésekre kielégítő választ kaptak. Egyhangúlag elfogadták és
elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Drubináné Fodor Katalin alpolgármester: Miután további hozzászólás nem volt javasolta elfogadni
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének .../2016. (….)önkormányzati
rendeletét Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 5 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
Drubináné Fodor Katalin alpolgármester: megállapítja, hogy Nagymágocs Nagyközség
Képviselőtestülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, az előterjesztésnek megfelelően elfogadta és
megalkotta Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2016. (....)
önkormányzati rendeletét Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.
3. Napirend: A gyermekorvosi tevékenység ellátására kötött megbízási szerződés
meghosszabbítása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
Drubináné Fodor Katalin alpolgármester: A gyermekorvosi tevékenység ellátására kötött megbízási
szerződés meghosszabbítása szükséges. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Vagyonkezelő
Bizottság, kérte a bizottsági vélemény ismertetését.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A vállalkozással
szemben nem találtak kifogást, a lakosság elégedett a tevékenységgel. A határozati javaslatot
változatlan formában javasolják elfogadni.
Drubináné Fodor Katalin alpolgármester: Miután további hozzászólás nem volt, kérte az
előterjesztés elfogadását az alábbi határozati javaslatnak megfelelően
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (II. 11.) Kt. határozat
Tárgy: A gyermekorvosi tevékenység ellátására kötött megbízási szerződés meghosszabbítása
Határozati
1.

2.

javaslat

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete Dr. Somogyi és Társa
Egészségügyi Kftvel a gyermekorvosi tevékenység ellátására kötött megbízási
szerződés meghosszabbítja 2017. február 15ig, a megbízási díjat alkalmanként 8.000,
Ftban állapítja meg.
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Dr. Somogyi és Társa Egészségügyi Kft.
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3. Irattár
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 5 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
A Képviselőtestület a határozati javaslatnak megfelelően 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2016. (II. 11.) Kt.
határozat
Tárgy: A gyermekorvosi tevékenység ellátására kötött megbízási szerződés meghosszabbítása
Határozat
1.

2.

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete Dr. Somogyi és Társa
Egészségügyi Kftvel a gyermekorvosi tevékenység ellátására kötött megbízási
szerződés meghosszabbítja 2017. február 15ig, a megbízási díjat alkalmanként 8.000,
Ftban állapítja meg.
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Somogyi és Társa Egészségügyi Kft.
3. Irattár
4. Napirend: A Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde nyári zárva
tartásának és az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Előadó: Varjú Tamás Józsefné Makai Sára mb. intézményvezető
Előzetesen véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Drubináné Fodor Katalin alpolgármester: A Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde nyári zárva
tartásának és az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásával kapcsolatos előterjesztést a
képviselők megkapták. Kérte a napirendi pont előadóját, amennyiben kiegészítése van tegye meg.
Varjú Tamás Józsefné Makai Sára mb. intézményvezető: A székhely intézmény nyári zárva tartását
augusztus 1től augusztus 16ig tervezik, az árpádhalmi tagintézmény zárva tartását 2016. július
4től július 29ig tervezik. A bölcsőde július 25től augusztus 12ig tartana zárva.
A beíratást a törvény úgy írja elő, hogy április 20. és május 20a között kell lebonyolítani. A
beiratkozás időpontját a székhelyintézményben és a tagintézményben 2016. május 34.re tervezik.
Drubináné Fodor Katalin alpolgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Szociális és Humánpolitikai
Bizottság. Kérte a bizottsági vélemény ismertetését.
Nagy Anikó képviselő, SZHB elnök: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A hatályos
rendeletnek megfelelően készült el az időpontok meghatározása. Javasolják elfogadásra.
Drubináné Fodor Katalin alpolgármester: Miután további hozzászólás nem volt, kérte elfogadni a
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bölcsőde nyári zárva tartására vonatkozó alábbi határozati javaslatot.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete …../2016. (II. 11.) kt. határozata
Tárgy: Bölcsőde nyári zárva tartása
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Nagymágocsi Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegysége nyári zárva tartási idejét 2016 július 25. napjától
2016. augusztus 12. napjáig határozza meg.
Felkéri az intézményvezetőt, ill. a bölcsőde szakmai vezetőjét, hogy az intézményegység zárva
tartásáról a szülőket a helyben szokásos módon tájékoztassa.
Felelős: Varjú Tamás Józsefné Makai Sára intézményvezető
Határidő: azonnal
Határozatról értesítést kap: Varjú Tamás Józsefné Makai Sára intézményvezető
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 5 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
A Képviselőtestület a határozati javaslatnak megfelelően 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2016. (II 11.) Kt. határozata
Tárgy: Bölcsőde nyári zárva tartása
Határozat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Nagymágocsi Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegysége nyári zárva tartási idejét 2016 július 25. napjától
2016. augusztus 12. napjáig határozza meg.
Felkéri az intézményvezetőt, ill. a bölcsőde szakmai vezetőjét, hogy az intézményegység zárva
tartásáról a szülőket a helyben szokásos módon tájékoztassa.
Felelős: Varjú Tamás Józsefné Makai Sára intézményvezető
Határidő: azonnal
Határozatról értesítést kap: Varjú Tamás Józsefné Makai Sára intézményvezető
Drubináné Fodor Katalin alpolgármester: Az óvodai beiratkozás időpontját a székhelyintézményben
és a tagintézményben 2016. május 34re tervezik. Kérte elfogadását az alábbi határozati
javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete …../2016.) (…...) kt. határozata
Tárgy: Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete
1.) a Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde óvodai beiratkozás időpontjait az
alábbiak szerint határozza meg:
2016. május 03. (kedd)
8.0016.00 óráig
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2016. május 04. (szerda) 8.0016.00 óráig.
2.) A 2016/2017. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő a nagymágocsi gyerekeket
a 6622 Nagymágocs, Mátyás király u. 20. szám alatti székhelyen, míg az árpádhalmi
gyerekeket a 6623 Árpádhalom, Dózsa György u. 1. szám alatti tagintézményben
személyesen írathatja be.
3.) Az óvoda felvételi körzetét Nagymágocs nagyközség, ill. Árpádhalom község teljes
területében határozza meg.
Felelősök: Varjú Tamás Józsefné Makai Sára intézményvezető
Juhászné Házi Tünde tagintézményvezető
Határidő: azonnal
Határozatról értesítést kap: Varjú Tamás Józsefné Makai Sára intézményvezető
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 5 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
A Képviselőtestület a határozati javaslatnak megfelelően 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 10/2016. (II.11.) Kt. határozata
Tárgy: Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Határozat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete
1.) a Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde óvodai beiratkozás időpontjait az
alábbiak szerint határozza meg:
2016. május 03. (kedd)
8.0016.00 óráig
2016. május 04. (szerda) 8.0016.00 óráig.
2.) A 2016/2017. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő a nagymágocsi gyerekeket
a 6622 Nagymágocs, Mátyás király u. 20. szám alatti székhelyen, míg az árpádhalmi
gyerekeket a 6623 Árpádhalom, Dózsa György u. 1. szám alatti tagintézményben
személyesen írathatja be.
3.) Az óvoda felvételi körzetét Nagymágocs nagyközség, ill. Árpádhalom község teljes
területében határozza meg.
Felelősök: Varjú Tamás Józsefné Makai Sára intézményvezető
Juhászné Házi Tünde tagintézményvezető
Határidő: azonnal
Határozatról értesítést kap: Varjú Tamás Józsefné Makai Sára intézményvezető
Drubináné Fodor Katalin alpolgármester: Az óvodák nyári zárva tartásának időtartamával és az
ügyeletek óvoda feladatainak ellátásával kapcsolatosan kérte az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete …../2016 (…...) kt. határozata
Tárgy: Ügyeletes óvoda feladatainak ellátása
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Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az ügyeletes óvodai
elhelyezés biztosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal az alábbiak szerint egyetért:
Az óvodák nyári zárva tartásának időtartamára az Árpádhalmi Tagintézménynél lefolytatott
egyeztetési eljárást követően az intézményvezető tesz javaslatot.
A Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde székhelyintézménye 2016. augusztus
01től 2016. augusztus 26ig zárva tart
A Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Árpádhalmi tagintézménye 2016.
július 4től 2016. július 29ig zárva tart.
Az óvodai ellátást igénylő gyermekek elhelyezése így a teljes nyári időszakban a
székhelyintézmény és a tagintézmény között rotációban biztosított.
Felelős: Varjú Tamás Józsefné Makai Sára intézményvezető
Határidő: Azonnal
Határozatról értesítést kap: Varjú Tamás Józsefné Makai Sára intézményvezető
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 5 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
A Képviselőtestület a határozati javaslatnak megfelelően 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2016. (II. 11.) Kt. határozata
Tárgy: Ügyeletes óvoda feladatainak ellátása
Határozat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az ügyeletes óvodai
elhelyezés biztosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal az alábbiak szerint egyetért:
Az óvodák nyári zárva tartásának időtartamára az Árpádhalmi Tagintézménynél lefolytatott
egyeztetési eljárást követően az intézményvezető tesz javaslatot.
A Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde székhelyintézménye 2016. augusztus
01től 2016. augusztus 26ig zárva tart
A Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Árpádhalmi tagintézménye 2016.
július 4től 2016. július 29ig zárva tart.
Az óvodai ellátást igénylő gyermekek elhelyezése így a teljes nyári időszakban a
székhelyintézmény és a tagintézmény között rotációban biztosított.
Felelős: Varjú Tamás Józsefné Makai Sára intézményvezető
Határidő: Azonnal
Határozatról értesítést kap: Varjú Tamás Józsefné Makai Sára intézményvezető
5. Napirend: A betelepítési kvótával szembeni kiállás
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Drubináné Fodor Katalin alpolgármester: Ismertette a betelepítési kvótával szembeni kiállással
kapcsolatos előterjesztést. A betelepítési kvóta veszélye nem múlt el, ezért aktuális a tiltakozás.
Miután az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte elfogadását az
alábbi határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
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Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (II.11.) Kt. határozat
Tárgy: A betelepítési kvótával szembeni kiállás
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete elutasítja a kötelező
betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés
kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink
biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási
rendszerünkre. Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az
illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot
és a magyar embereket!
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Irattár
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 5 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
A Képviselőtestület a határozati javaslatnak megfelelően 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 12/2016. (II. 11.) Kt. határozata
Tárgy: A betelepítési kvótával szembeni kiállás
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete elutasítja a kötelező
betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés
kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink
biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási
rendszerünkre. Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg
az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg
Magyarországot és a magyar embereket!
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Irattár
6. Napirend: Falunap időpontjának meghatározása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Drubináné Fodor Katalin alpolgármester: Felmerült, hogy össze lehetne hangolni a falunap
időpontját és a búcsú időpontját. Ezért javasolják, hogy a falunap időpontja 2016. június 1819.
legyen.
Reményi Ferencné képviselő: Az általános iskolákban a tanév június 15ig tart. Előfordulhat, hogy
a ballagások június 11én lesznek, de az is lehetséges, hogy június 18án. A tankerületi igazgató
megpróbál utána nézni, hogy lesze egységes dátum, ha 18ra határozzák meg akkor ütközni fog.
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Nem tudja, hogy lesz, megpróbálják 11én megtartani a ballagást, mert 18án már a nyolcadikosok
osztálykiránduláson vesznek részt. Reméli hamarosan döntés lesz.
Drubináné Fodor Katalin alpolgármester: Javasolta elfogadásra az előterjesztést, akkor
változtassanak, illetve tárgyalják újra, ha valami ütközés lesz. Kérte a határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016.(II. 11.) határozata
Tárgy: A Falunap időpontjának meghatározása
1.

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Nagymágocsi Falunap
időpontját 2016. június 1819. napjában határozza meg.

Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Irattár
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 5 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
A Képviselőtestület a határozati javaslatnak megfelelően 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 13/2016. (II. 11.) Kt. határozata
Tárgy: A Falunap időpontjának meghatározása
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Nagymágocsi Falunap
időpontját 2016. június 1819. napjában határozza meg.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Irattár
Szebellédi Endre István polgármester megérkezett az ülésre, átvette az ülés vezetését.
Szebellédi Endre István polgármester: Javasolta, hogy Beszámoló a két testületi ülés között történt
eseményekről napirendi ponttal folytassák az ülést.
A két ülés közötti fontosabb eseményekről az alábbi tájékoztatást adta:
Elmondta, hogy települési operatív programmal kapcsolatos programmal kapcsolatos
megbeszélésen vett részt. Valószínűleg tartani kell egy rendkívüli ülést a pályázatok miatt. Az
óvoda és bölcsőde felújításával kapcsolatos pályázatot szeretnének beadni.
Február 8án bírósági tárgyaláson volt, mivel az egyik külterületen élő lakos bírósághoz fordult az
számára szükséges ivóvíz biztosítása ügyében. Eddig a szomszédos tanyából történ az ivóvíz
biztosítása. Ez felvett bizonyos etikai és morális kérdéseket. Ez a víz nem ivóvíz minőségű, ezért
nem kaphat onnan. A Szociális Szolgáltató Központ szállítana számára ivóvizet, de ezt nem fogadta
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el. Követelései vannak, fúrasson az önkormányzat kutat. A jogszabályok előírják hogyan kell
ivóvizet biztosítani. A Szociális Szolgáltató Központ tudja számára biztosítani a szükséges ivóvizet,
ezt kellene neki igénybe venni a jövőben. Az ügy még nincs lezárva.
A beszámolóval kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte elfogadását az alábbi határozati
javaslatnak megfelelően.

Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete …./2016. (……) Kt. határozata
Tárgy: Beszámoló a két ülés között történt eseményekről
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a két testületi ülés között történt
eseményekről szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja.
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 6 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
A Képviselőtestület a határozati javaslatnak megfelelően 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 14/2016. (II. 11.) Kt. határozata
Tárgy: Beszámoló a két testületi ülés közötti történt eseményekről
Határozat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a két testületi ülés között történt
eseményekről szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja.
7. Napirend: Egyebek
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
1./ Neon Arrow Band kérelme
Szebellédi Endre István polgármester: A Neon Arrow Band kérelmét ismertette. Ez a Nagymágocsi
zenekar a Pinceklub helyiségét szeretné használni próba helyiségnek. Az előterjesztést tárgyalta a
Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság. Kérte a bizottsági vélemény ismertetését.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: Tárgyalták az előterjesztést. Jelen pillanatban is a pinceklubban
próbál a zenekar év továbbra is itt szeretnének próbálni. Megállapították, hogy a zenekar több
települési rendezvényen fellép térítésmentesen, a környékbeli településeken Nagymágocs színeit
képviseli. Ezért a további használat mellett foglaltak állást és ezt térítésmentesen tehessék meg,
szerződés keretein belül. A Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság támogatta a kérelmet.
Szebellédi Endre István polgármester: Az ingyenes használatot támogatta a bizottság. Javasolta a
próba idejére adják ki, nonprofit jelleggel. Amennyiben ott bármilyen program van, akkor arra az
esetre át kell adni a pincehelyiséget. A szerződés addig tartson, amíg valamelyik fél fel nem bontja
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és a pincehelyiségbe bármilyen vállalkozás nem nyílik. Kérte az előterjesztés elfogadását az alábbi
határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete …./2016. (……) Kt. határozata
Tárgy: Neon Arrow Band kérelme
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete támogatja a Neon Arrow Bend
kérelmét és határozatlan időre ingyenes használatukba adja a Művelődési Házban található
Pinceklub helyiséget a zenekari próbák idejére.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, azzal hogy a
határozatlan időre szóló bérbeadás addig tartson, amíg valamelyik fél fel nem mondja, vagy a
pincehelyiségben bármilyen vállalkozás nem nyílik.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Irattár
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 6 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
A Képviselőtestület a határozati javaslatnak megfelelően 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 15/2016. (II. 11.) Kt. határozata
Tárgy: Neon Arrow Band kérelme
Határozat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete támogatja a Neon Arrow Bend
kérelmét és határozatlan időre ingyenes használatukba adja a Művelődési Házban található
Pinceklub helyiséget a zenekari próbák idejére.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, azzal hogy a
határozatlan időre szóló bérbeadás addig tartson, amíg valamelyik fél fel nem mondja, vagy a
pincehelyiségben bármilyen vállalkozás nem nyílik.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Irattár
2./ Nagyközségi Sportegyesület kérelme
Szebellédi Endre István polgármester: A Nagyközség Sportegyesület szóbeli megállapodás alapján
ingyenesen használja az általános iskola tornatermét. Ezt szerződésben kellene szabályozni.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság. Kérte a bizottsági vélemény
ismertetését.
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Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: A labdarúgókon kívül más egyesületek is használják a
tornatermet, A bizottsági ülésen abban maradtak, hogy egyesületi sportolási célra térítésmentesen
biztosítsák a tornatermet. Erre szerződést kell kötni, igazodva az iskola házirendjéhez. Felmerült a
tömegsport, akik nem egyesületi kereteken belül sportolnak, az ő sportolási lehetőségét is
biztosítani kellene a szabad időkeretben, amikor az egyesületek nem kívánják igénybe venni,
térítésmentesen.
Szebellédi Endre István polgármester: A sportegyesületről van szó, hogy szerződésbe legyen
foglalva, mikor kívánják az edzéseket tartani. Egy évre szóljon a szerződés és minden tanév előtt
újítsák meg. Nem zárhatják be a kaput más egyesületek előtt sem.
Reményi Ferencné képviselő: A tanév augusztus 31ig tart, inkább december 31ig kellene tartani a
szerződésnek.
Szebellédi Endre István polgármester: Mindenképpen a tanév kezdetéhez kössék és minden
szeptemberben döntsenek a szerződés megújításáról. Egyesületeknek ingyenes, nem egyesületek
esetében mérsékeljék a díjat 1000, Ftra.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: Tegnap a bizottsági ülésen a tömegsport részére is az
ingyenességről döntöttek. Annyira kevés a tömegsport számára fennmaradó időkeret, azért
javasolták hogy számukra is ingyenes legyen.
Szebellédi Endre István polgármester: Kérte először a sportegyesület kérelméről döntsenek.
Szavazásra tette fel, hogy bejegyzett sportegyesületeknek ingyenesen biztosítsák a tornatermet.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete …./2016. (……) Kt. határozata
Tárgy: Nagyközségi Sportegyesület kérelme
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Nagyközségi Sportegyesület
részére ingyenesen biztosítja a tornaterem használat lehetőségét.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a használatot szabályozó szerződés megkötésére.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Irattár
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 6 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
A Képviselőtestület a határozati javaslatnak megfelelően 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 16/2016. (II. 11.) Kt. határozata
Tárgy: Nagyközségi Sportegyesület kérelme
Határozat
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Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Nagyközségi Sportegyesület
részére ingyenesen biztosítja a tornaterem használat lehetőségét.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a használatot szabályozó szerződés megkötésére.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Irattár
Szebellédi Endre István polgármester: Jelenleg, ha egy baráti kör focizni szeretne vagy mást
sportolni, akkor egy óra 1500, Ft. Amennyiben ingyen biztosítják elindítanak egy olyan hullámot,
amit nem tudnak kezelni.
Simondán Pál képviselő: Nem tartja soknak az 1.500, Ftot.
Nagy Anikó képviselő: Diszkriminálónak tartja, ha nem egyesület veszi igénybe fizetni kell.
Libor Zoltán képviselő: A tömegsportot igénybe vevőknek is van szószólója, történhet a használat
egy írásbeli megállapodással az állagmegóvás, a károk megtérítése érdekében.
Reményi Ferencné képviselő: Ez eddig is így volt, A szabad időkeret maximum hetente 3 órát tenne
ki.
Drubináné Fodor Katalin képviselő: Kik veszik igénybe hétfőnként a tornatermet?
Reményi Ferencné képviselő: Idősebb korosztály, focizni járnak oda.
Libor Zoltán képviselő: Ingyenességet javasolt. Nagyon kicsi időről beszélünk, maximum heti 3
óráról.
Szebellédi Endre István polgármester: Javasolta, hogy sport célra ingyenes legyen a tornaterem
használata, ha nonprofit jelleggel működik a használatot kérelmező közösség.
Szavazásra tette fel, hogy ingyenesen biztosítsák a tornatermet.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete …./2016. (……) Kt. határozata
Tárgy: Tornaterem ingyenes használatának biztosítása tömegsport céljára
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a nonprofit jelleggel működő
közösségek részére tömegsport céljára ingyenesen biztosítja a tornaterem használat lehetőségét.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a használatot szabályozó szerződés megkötésére.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Irattár
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 6 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
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A Képviselőtestület a határozati javaslatnak megfelelően 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 17/2016. (II. 11.) Kt. határozata
Tárgy: Tornaterem ingyenes használatának biztosítása tömegsport céljára
Határozat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a nonprofit jelleggel működő
közösségek részére tömegsport céljára ingyenesen biztosítja a tornaterem használat lehetőségét.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a használatot szabályozó szerződés megkötésére.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Irattár
Szebellédi Endre István polgármester: A napirendi pontok végére érve megadta a szót a
képviselőknek és a vendégeknek.
Libor Zoltán képviselő: A belvízzel kapcsolatosan jelezték a lajostanyai lakosok, hogy ezen a
területen ismét gyűlik a belvíz. Amennyiben nagyobb esőzések lesznek, ismét előáll a tavalyi
helyzet.
Szebellédi Endre István polgármester: Az jelentené a megoldás, ha a lajosszállási csatorna teljes
kotrása megvalósulna. Ez több milliós költséget jelentene. A csatorna 70 %a nem önkormányzati
kezelésben van. Az önkormányzati rész átadása nem történt meg az ATIVIZIG részére.
Fábiánsebestyén és Eperjes felől itt folyik össze a víz. Ott ki lett alakítva egy öntözőcsatorna, ami
még jobban rávezeti a vizet erre a részre. Van az önkormányzatnak egy nyert pályázata, de a
hatóság szerződést még nem kötötték meg. A szerződéskötés után be tudják szerezni a
védekezéshez szükséges eszközöket. A csatorna emberi erővel való kotrása kivitelezhetetlen, gépi
erővel lehet megoldani.
Libor Zoltán képviselő: A nyert eszközökkel legalább tovább tudják emelni a vizet arról a
területről. Ha elrendelik a belvízvédekezési fokozatot, akkor kaphatnak segítséget.
Szebellédi Endre István polgármester: A vis maior támogatásban bízik. Mindent megtesznek a
belvízveszély elhárítására. Ezután mivel további hozzászólás nem volt a polgármester megköszönte
a megjelenést és az ülést bezárta.
K. m. f.

Szebellédi Endre István
polgármester

dr. Vida Bernadett
jegyző
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