4/2016.
Jegyzőkönyv
Készült Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. február 25én
15.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt képviselőtestületi üléséről.
Az ülés helye: Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme székhelytelepülésen.
Jelen vannak: Szebellédi Endre István polgármester Drubináné Fodor Katalin, Libor Zoltán,
Nagy Anikó, Reményi Ferencné képviselők.
Távolmaradásának okát bejelentette: Simondán Pál képviselő.
Távolmaradásának okát nem jelezte: Ábrahámné Juhász Mária képviselő.
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Vida Bernadett jegyző.
Megjelent meghívottak:

Antal Julianna Szentes Járási Hivatal képviseletében, Párkány György
Szociális és Humánpolitikai Bizottság tagja, Varjú Tamás Józsefné
Makai Sára mb. intézményvezető, Heredeáné Sprok Magdolna
igazgatási főelőadó. Kálmán Rajmund tűzoltó alezredes.
Jegyzőkönyvvezető: Molnárné Vida Rozália igazgatási főmunkatárs.
Szebellédi Endre István polgármester: 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,
Simondán Pál képviselő igazoltan van távol, Ábrahámné Juhász Mária képviselő nem jelezte
távolmaradásának okát. Köszöntötte az ülésen dr. Vida Bernadett jegyzőt, a megjelent
meghívottakat. Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását.
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 Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi
tevékenységéről
Előadó: Kálmán Rajmund tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok
2. Napirend: Beszámoló a két testületi ülés között történt eseményekről
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
3. Napirend: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Heredeáné Sprok Magdolna
Véleményezi:
Szociális és Humánpolitikai Bizottság
4. Napirend: A Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ intézményi térítési díjainak
megállapítása
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Előadó: Nagy Anikó intézményvezető
Véleményezi:
Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
5. Napirend: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Nagymágocs
Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2014 (XI.7.) önkormányzati
rendeletének módosítása
Előadó: dr. Vida Bernadett jegyző
6. Napirend: A Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának elfogadása
Előadó: dr. Vida Bernadett jegyző
7. Napirend: A Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának
elfogadása
Előadó: dr. Vida Bernadett jegyző
8. Napirend: Az önkormányzat által biztosított szociális ellátásokról szóló Nagymágocs
Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati
rendeletének módosítása
Előadó: dr. Vida Bernadett jegyző
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
9. Napirend: A Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár vezetői pályázata
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
10. Napirend: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
(TOP4.2.115) pályázat beadása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

bővítése,

fejlesztése

11. Napirend: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP4.1.115) pályázat
beadása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
12. Napirend: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (TOP1.4.115) pályázat beadása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
13. Napirend: Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérletének felülvizsgálata
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
14. Napirend: Egyebek
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Zárt ülés
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1. Napirend: Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérletének felülvizsgálata
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
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 20/2016. (II. 25.) Kt. határozata
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete jelen ülés napirendjét az
alábbiakban határozza meg:
1. Napirend Beszámoló a Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
tevékenységéről
Előadó: Kálmán Rajmund tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok

2015. évi

2. Napirend: Beszámoló a két testületi ülés között történt eseményekről
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
3. Napirend: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Heredeáné Sprok Magdolna
Véleményezi:
Szociális és Humánpolitikai Bizottság
4. Napirend: A Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ intézményi térítési díjainak
megállapítása
Előadó: Nagy Anikó intézményvezető
Véleményezi:
Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
5. Napirend: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Nagymágocs
Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2014 (XI.7.) önkormányzati
rendeletének módosítása
Előadó: dr. Vida Bernadett jegyző
6. Napirend: A Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának elfogadása
Előadó: dr. Vida Bernadett jegyző
7. Napirend: A Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának
elfogadása
Előadó: dr. Vida Bernadett jegyző
8. Napirend: Az önkormányzat által biztosított szociális ellátásokról szóló Nagymágocs
Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati
rendeletének módosítása
3

Előadó: dr. Vida Bernadett jegyző
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
9. Napirend: A Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár vezetői pályázata
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
10. Napirend: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
(TOP4.2.115) pályázat beadása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

bővítése,

fejlesztése

11. Napirend: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP4.1.115) pályázat
beadása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
12. Napirend: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (TOP1.4.115) pályázat beadása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
13. Napirend: Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérletének felülvizsgálata
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
14. Napirend: Egyebek
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Zárt ülés
1. Napirend: Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérletének felülvizsgálata
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
1. Napirend Beszámoló a Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi
tevékenységéről
Előadó: Kálmán Rajmund tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok
Szebellédi Endre István polgármester: Köszöntötte az ülésen Kálmán Rajmund tűzoltó alezredest,
tűzoltóparancsnokot. A Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről szóló írásos
beszámolót a képviselők megkapták. Megkérdezte a napirendi pont előadóját vane szóbeli kiegészítése?

Kálmán Rajmund tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok: A tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságokról szóló törvény írja elő az évenkénti beszámolást a hivatásos
tűzoltóságnak a települési önkormányzatnak. Ennek a kötelezettségnek tesznek eleget ezzel a
beszámolóval. A szakmai elöljáróiknak is megtették a szakmai beszámolót. Elöljáróik a szentesi
tűzoltóparancsnokság munkáját megfelelőnek értékelték. A tavalyi éves beszámoló végén
meghatározták azokat a feladatokat, célokat amiket a 2015ös évben el szerettek volna érni. Ezekből
megemlítette, hogy célul tűzték ki a tűzvédelmi szempontból I. és II. kategóriájú védelmi osztályba
sorolt településeken megalakítsák az önkéntes mentőcsoportokat, amelyek veszélyhelyzet esetén a
4

polgári védelmi szervezetek mellett részt vehetnek a védekezésben. Ezt végrehajtották.
Nagymágocs nincs köztük, mert a III. kategóriába tartozik, kevésbé veszélyeztetett település. A cél
azonban, az hogy az önvédelmi képességet növeljék. Ezért létrehozták a Szentes járásban működő
önkéntes tűzoltóegyesületek mentőcsoportját, melynek tagja Nagymágocsi Önkéntes
Tűzoltóegyesület is. A mentőegységeknek a pályázatokhoz való hozzájutásának megismerését, a
sikeres pályázást tűzték ki célul. A tavalyi évben több mint 1,9 millió pályázati támogatást nyertek,
a járási mentő szervezet külön 1,2 millió forint értékben jutott hozzá nagy értékű technikai
eszközökhöz. Tavaly igen nagy erősségű vihar volt Csengele, Kistelek, Szegvár, Derekegyház
térségét érintően. Kidőlt nagyon sok villanyoszlop, áramkimaradások voltak. Lakó és
állattartóépületek maradtak áram nélkül hosszabb időre. Pályázati pénzből 2 nagyteljesítményű
áramfejlesztőt és motoros fűrészt szereztek be. Ezek az áramfejlesztők biztosítani tudják az
áramellátás huzamosabb időn át. A kockázati tényezőket a tavalyi évben is áttekintették, sőt
folyamatosan végezték és nem tudtak újabb kockázati tényezőt beazonosítani. Kiemelte és
megköszönte a településen működő önkéntes tűzoltóegyesület munkáját. Jól működő egyesületről
van szó, a pályázati lehetőségeket állandóan keresik. Jelenleg a 40 órás tanfolyamon 2 nagymágocsi
fiatal vesz részt. Kérte az önkormányzatot támogassa az egyesületet.
Szebellédi Endre István polgármester: Megköszönte a tájékoztatást, a település nevében a végzett
munkát. Miután a jelenlévők részéről további kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a beszámoló
elfogadását az alábbi határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (II.25.) Kt.
határozata
Tárgy: Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről beszámoló
1.

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Szentesi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
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
döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 21/2016. (II. 25.) Kt. határozata
Tárgy: Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről beszámoló
1.

Határozat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Szentesi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határozatot kapja:
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1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
3. Irattár
2. Napirend: Beszámoló a két testületi ülés között történt eseményekről
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Szebellédi Endre István polgármester: A mai nap február 25. a Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapja, indítványozta, hogy egy perces néma csenddel, a mai emléknapon.
A megemlékezés után két ülés közötti eseményekről az alábbi tájékoztatást adta:
Az Evangélikus egyház pályázatot adott be tavaly az önkormányzat támogatásával a nagymágocsi
Evangélikus templom állagmegóvására, felújítására. Mivel ez egy 2015. évi pályázat volt, felvette a
kapcsolatot a pályázatkezelővel, hogy mi lett a döntés. Megtudta, hogy a mai napig nem érkezett
döntést az egyházi ügyekért felelős államtitkárság részéről. Az önkormányzat azonban továbbra is
megad minden elvi és szakmai támogatást, ami szükséges egy pozitív elbírálás esetén a
megvalósításhoz.
A Munkaügyi Osztály elfogadta az önkormányzat pályázatát a közmunkaprogram keretében a közút
megnevezésű programra, ebben 22 fő vehet részt. A mezőgazdasági program 44 főt érint, ezzel
kapcsolatosan a holnapi napon fognak felutazni a Belügyminisztériumba. Kiemelt programként
igényeltek kiemelt összeget, ezt meg kell védeni, indokolni. Amennyiben elfogadják a programban
részt vesz Székkutas, Nagymágocs, Árpádhalom, Derekegyház, Földeák és Szegvár község is. Az
egész térséget magában foglalja ez a kezdeményezés, ami a baromfitenyésztésre épülne.
Az eddig a közmunkaprogramban beszerzett gépek és az önkormányzat által vásárolt gépek
karbantartására fordított összegek felül lettek vizsgálva. A gépek 200 ezer forint értékben lettek
javítva. Nagyobb odafigyeléssel ezeket az összegeket csökkenteni lehetett volna.
A földhivatalnál 10 ha földterületet jelentett be mezőgazdasági használatra. Ez után a terület után
szeretne az önkormányzat támogatást felvenni.
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: 5 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
A Képviselőtestület a határozati javaslatnak megfelelően 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2016. (II. 25.) Kt. határozata
Tárgy: Beszámoló a két testületi ülés közötti történt eseményekről
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Határozat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a két testületi ülés között történt
eseményekről szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja.
3. Napirend: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Heredeáné Sprok Magdolna
Véleményezi:
Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Szebellédi Endre István polgármester: A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról szóló
írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Megkérdezte a napirendi pont előadóját vane szóbeli
kiegészítése?
Heredeáné Sprok Magdolna igazgatási főelőadó: Kiegészítése nincs, amennyiben kérdés merül fel szívesen
válaszol.

Szebellédi Endre István polgármester: Az előterjesztést véleményezte a Szociális és Humánpolitikai
Bizottság. Kérte a bizottsági vélemény ismertetését.
Nagy Anikó képviselő, SZHB elnök: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Nagyon nagy
volumenű munka. Nagyon fontos a pályázatoknál, hogy rendelkezzen az önkormányzat helyi
esélyegyenlőségi programmal. Javasolják a testületnek elfogadását.
Szebellédi Endre István polgármester: Miután az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás
nem volt. Kérte elfogadását az alábbi határozati javaslatnak megfelelően
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete …./2016. (……) Kt. határozata
Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Helyi Esélyegyenlőségi
Program felülvizsgálatát (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és elfogadja.
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, egyhangúlag az alábbi
döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2016. (II. 25.) Kt. határozata
Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Határozat
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1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Helyi Esélyegyenlőségi
Program felülvizsgálatát (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és elfogadja.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Irattár
4. Napirend: A Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ intézményi térítési
díjainak megállapítása
Előadó: Nagy Anikó intézményvezető
Véleményezi:
Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
Szebellédi Endre István polgármester: A képviselők megismerték az intézményi térítési díjakkal
kapcsolatos előterjesztést. Megkérdezte a napirendi pont előadóját vane szóbeli kiegészítése az
előterjesztéssel kapcsolatosan.
Nagy Anikó intézményvezető: Kiegészítése nincs. A Szociális és Humánpolitikai Bizottság
tárgyalta az előterjesztést. Az 2015. év számszaki adatai alapján 2 %os térítési díj emelésre tettek
javaslatot. Ez nem jelentős emelés. Javasolja a bizottság az előterjesztés elfogadását és az emelt
térítési díjak április 1től történő alkalmazását.
Szebellédi Endre István polgármester: A Szociális és Humánpolitikai Bizottság véleményezése már
ismertetésre került, kérte a Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság véleményezésének ismertetését.
Libor Zoltán képviselő: A Pénzügyi bizottság is megtárgyalta az előterjesztést. A térítési díjak
esetében az emelés nem jelentős. Elfogadásra javasolják.
Szebellédi Endre István polgármester: Miután további hozzászólás nem volt javasolta elfogadni
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének .../2016. (….)önkormányzati
rendeletét Az önkormányzat gyermekek védelmét szolgáló ellátásairól szóló 4/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 5 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
Szebellédi Endre István polgármester: megállapítja, hogy Nagymágocs Nagyközség
Képviselőtestülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, az előterjesztésnek megfelelően elfogadta és
megalkotta Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2016. (II. 25)
önkormányzati rendeletét Az önkormányzat gyermekek védelmét szolgáló ellátásairól szóló
4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
5. Napirend: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2014 (XI.7.)
önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: dr. Vida Bernadett jegyző
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dr. Vida Bernadett jegyző: A kormányzati funkciók változásának megfelelően, technikai jellegű
módosítások történtek, teljesen új funkcióként jön be a demens betegek nappali ellátása.
Remélhetjük, hogy a jövőben ez is el fog indulni a településen.
Szebellédi Endre István polgármester: Miután további hozzászólás nem volt javasolta elfogadni
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének .../2016. (….)önkormányzati
rendeletét Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Nagymágocs Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2014 (XI.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 5 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
Szebellédi Endre István polgármester: megállapítja, hogy Nagymágocs Nagyközség
Képviselőtestülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, az előterjesztésnek megfelelően elfogadta és
megalkotta Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2016. (II. 25)
önkormányzati rendeletét Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2014 (XI.7.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
6. Napirend: A Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának
elfogadása
Előadó: dr. Vida Bernadett jegyző
Dr. Vida Bernadett jegyző: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat összevonása miatt
szükséges a Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítása. A kormányzati funkciók
egy részét az államkincstár hivatalból módosíthatja és van amit nem. Ezt össze kellett fésülni, ezt
előre egyeztették.
Szebellédi Endre István polgármester: Miután további hozzászólás nem volt javasolta elfogadni a
Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítását az alábbi határozati javaslatnak
megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete …./2016. (……) Kt. határozata
Tárgy: Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának elfogadása
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Nagymágocsi Szociális
Szolgáltató Központ alapító okiratát elfogadja.
Határozatról értesítést kap:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ
3. Irattár
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 5 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
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A Képviselőtestület a határozati javaslatnak megfelelően 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 24/2016. (II. 25.) Kt. határozata
Tárgy: Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának elfogadása

Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Nagymágocsi Szociális
Szolgáltató Központ alapító okiratát elfogadja.
Határozatról értesítést kap:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ
3. Irattár
7. Napirend: A Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának
elfogadása
Előadó: dr. Vida Bernadett jegyző
Dr. Vida Bernadett jegyző: A Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde esetében is technikai jellegű
változások vannak, ezért kell módosítani az alapító okiratot, ami szintén a kincstárral egyeztetett
módon történik.
Szebellédi Endre István polgármester: Miután további hozzászólás nem volt javasolta elfogadni a
Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítását az alábbi határozati javaslatnak
megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete …./2016. (……) Kt. határozata
Tárgy: Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának elfogadása
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Nagymágocsi Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát elfogadja.
Határozatról értesítést kap:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
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
döntést hozta:
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Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 25/2016. (II. 25.) Kt. határozata
Tárgy: Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának elfogadása
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Nagymágocsi Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát elfogadja.
Határozatról értesítést kap:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
3. Irattár
8. Napirend: Az önkormányzat által biztosított szociális ellátásokról szóló
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2015. (II.26.)
önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: dr. Vida Bernadett jegyző
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
Szebellédi Endre István polgármester: Az önkormányzat által biztosított szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet jelentős módosítása vált szükségessé, ezért új rendelettervezetet készítettek.
Az előterjesztést tárgyalta a Szociális és Humánpolitikai Bizottság és a Pénzügyi és Vagyonkezelő
Bizottság. Kérte a bizottsági vélemények ismertetését.
Nagy Anikó képviselő, SZHB elnök: Tárgyalta a bizottság, javasolják elfogadását. A térítési díjak a
mellékletét képezik a rendeletnek. A tervezetnek megfelelően javasolják elfogadását.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: A bizottság szintén véleményezte az előterjesztést. A feltett
kérdések re megkapták a választ. Látszik, ha a jövedelemhatárok emelkednek, akkor előre vetíthető,
hogy többen kerülhetnek be akik igénybe tudják venni a különböző ellátásokat. Arra, hogy ez a
költségvetést mennyire érinti azt a választ kapták, hogy a költségvetés tervezésekor már figyelembe
vették ezt, a költségvetés tartalmazza a fedezetet. Jelentés változás még a szociális ellátást igénybe
vevők esetében a jövedelemhatár emelése egyedülálló esetében az öregségi nyugdíjminimum
háromszorosára, családban élő esetévben pedig a kétszeresére. Ezzel a kedvezménnyel olcsóbban
kínálhatják az ebédet, mint a településen működő 2 vállalkozó, ezzel az elpártolók talán
visszatérhetnek vagy új igénylők is lesznek. Elfogadásra javasolják a rendelettervezetet.
Dr. Vida Bernadett jegyző: A rendelettervezet 7. §. (1) bekezdésében tévesen szerepel, hogy a 3.
szakaszban biztosított támogatások iránti kérelmeket a Szociális Szolgáltató Központ vezetőjénél
lehet előterjeszteni, ez elírás, javításra került.
Szebellédi Endre István polgármester: Meggyőződése, hogy ez a rendelet mindenképpen a
nagymágocsi emberek boldogulását fogja szolgálni. Kiemelte az étkeztetés esetében a térítési díjak
50 %os kedvezményét. Ez esetben a jövedelemhatár emelésével többen vehetik igénybe az ellátást,
ilyen mértékű kedvezmény tudomása szerint nincs a környékbeli településeken. Ez más települések
előtt is példaként állhat.
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Miután további hozzászólás nem volt javasolta elfogadni Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestületének .../2016. (….)önkormányzati rendeletét Az önkormányzat által biztosított
szociális ellátásárokról.
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 5 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.

Szebellédi Endre István polgármester: megállapítja, hogy Nagymágocs Nagyközség
Képviselőtestülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, az előterjesztésnek megfelelően elfogadta és
megalkotta Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2016. (II. 25)
önkormányzati rendeletét Az önkormányzat által biztosított szociális ellátásokról.
9. Napirend: A Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár vezetői
pályázata
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Szebellédi Endre István polgármester: Bizonyos technikai okok miatt nem valósult meg az
intézményvezető megválasztása, ezért szükséges a pályázat újbóli kiírása.
Dr. Vida Bernadett jegyző: Szeretné, ha döntést hoznának abban is beadandó pályázatokat már
meglévő bizottság vizsgálja meg vagy egy előkészítő bizottságot hoznak létre.
Szebellédi Endre István polgármester: A határozati javaslat 3. pontjában foglaltakat beszéljék meg
először. Javasolta Molnár Tamás Erika megbízását március 1től 3 hónapra május 31ig. Javasolta
Előkészítő Bizottságot hozzanak létre, melynek tagjának javasolta egy bizottsági elnököt, egy
képviselőt és egy intézményvezetőt. Az Előkészítő Bizottság lefolytatja a pályázat elbírálásának
előkészítését és az írásba foglalt véleményét a képviselőtestület elé terjeszti. Név szerint javasolta a
bizottság tagjának Nagy Anikót, Drubináné Fodor Katalint és Varjú Tamás Józsefné Makai Sárát.
A javasolt személyek a felkérést elfogadták. Kérte a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
vezetői pályázatával kapcsolatosan az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének .... /2016. (II.25.) Kt. határozata
Tárgy: A Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár vezetői pályázatáról
Határozati javaslat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Nagymágocsi Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére
kiírt
pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja.
2. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Nagymágocsi Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére új pályázatot ír ki.
3. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. március 1. napjától
2016. május 31. napjáig MolnárTamás Erikát bízza meg a Nagymágocsi Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói feladatok ellátására.
4. A képviselőtestület a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkaköre
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ellátására kiírt pályázat elbírálására előkészítő bizottságot hoz létre. A bizottság tagjainak
megválasztja: Nagy Anikó, Drubináné Fodor Katalin és Varjú Tamás Józsefné Makai Sára
tagokat.
5. A testület felkéri az Előkészítő Bizottságot, hogy a pályázat elbírálásának előkészítését
folytassa le, írásba foglalt véleményét a képviselőtestület részére küldje meg.
Határozatról értesítést kap:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
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
döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 25/2016. (II. 25.) Kt. határozata
Tárgy: A Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár vezetői pályázatáról
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Nagymágocsi Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére kiírt pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja.
2. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Nagymágocsi Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére új pályázatot ír ki.
3. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. március 1. napjától
2016. május 31. napjáig MolnárTamás Erikát bízza meg a Nagymágocsi Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói feladatok ellátására.
4. A képviselőtestület a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkaköre
ellátására kiírt pályázat elbírálására előkészítő bizottságot hoz létre. A bizottság tagjainak
megválasztja: Nagy Anikó, Drubináné Fodor Katalin és Varjú Tamás Józsefné Makai Sára
tagokat.
5. A testület felkéri az Előkészítő Bizottságot, hogy a pályázat elbírálásának előkészítését
folytassa le, írásba foglalt véleményét a képviselőtestület részére küldje meg.
Határozatról értesítést kap:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
3. Irattár
10. Napirend: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
(TOP4.2.115) pályázat beadása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
Szebellédi Endre István polgármester: A pályázat keretében az önkormányzat a szociális szolgáltató
központot tudná korszerűsíteni. Ez a pályázat 50 millió forint értékben lett meghatározva. Javasolta
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a pályázat benyújtását, annak ellenére, hogy vannak olyan költségek, amiket fel kell vállalni az
önkormányzatnak akkor, ha nem nyer a pályázat. Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi és
Vagyonkezelő Bizottság, kérte a bizottsági vélemény ismertetését.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: A bizottság egyben vizsgálta a három pályázatot. Amikor az
összeghatárokat megismerték, azzal szembesültek, hogy az 5 % egy komoly összeg. Kérdésként
merült fel, hogy ezt az összeget a költségvetés terhére vagy esetleg pénzintézeti forrásból gondolják
biztosítani. Választ kaptak rá, hogy a költségvetés terhére kell ezt bevállalni. A pályázat
ingatlanfejlesztésre és eszközbeszerzésre is vonatkozik. A bizottság az elhangzottak alapján
támogatta a pályázat benyújtását.

Szebellédi Endre István polgármester: A kiadások finanszírozásával kapcsolatosan elmondta, hogy
az idén folyószámlahitel nélkül kezdhette az évet az önkormányzat. Reméli nem is kell megterhelni
a költségvetést ilyen jellegű kiadásokkal. Véleménye szerint ezek a kiadások vállalhatók, nyertes
pályázat esetén megtérülnek. Nagyon jó pályázatot fognak beadni, ezért „félnivalónk nincs, csak
tennivalónk.” Miután további hozzászólás nem volt, kérte a Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP4.2.115) pályázat beadásával kapcsolatosan az alábbi
határozati javaslat elfogadását.
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (II.25.) Kt. számú
határozata
Tárgy: A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP4.2.115)
pályázat beadása
Határozati javaslat
1.
2.
3.

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az
önkormányzat a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
(TOP4.2.115) pályázatot beadja 50.000.000, Ft összegben.
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy a
pályázati összeg 5%a pályázat előkészítésére fordítható és kötelezettséget vállal arra,
hogy ezen összeget eredménytelen pályázat esetén is kifizeti.
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat beadásához szükséges intézkedések megtételére.

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, egyhangúlag az alábbi
döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 26/2016. (II. 25.) Kt. határozata
Tárgy: A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP4.2.115)
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pályázat beadása
1.
2.
3.

Határozat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az
önkormányzat a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
(TOP4.2.115) pályázatot beadja 50.000.000, Ft összegben.
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy a
pályázati összeg 5%a pályázat előkészítésére fordítható és kötelezettséget vállal arra,
hogy ezen összeget eredménytelen pályázat esetén is kifizeti.
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat beadásához szükséges intézkedések megtételére.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Irattár
11. Napirend: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP4.1.115)
pályázat beadása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

Szebellédi Endre István polgármester: Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
pályázat 60 millió forint értékű beruházást jelent. Ugyanazok a feltételek,m int az előző pályázatnál.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság, kérte a bizottsági vélemény
ismertetését.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A bizottság az
elhangzottak alapján támogatta a pályázat benyújtását.
Szebellédi Endre István polgármester: Miután további hozzászólás nem volt, kérte az egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP4.1.115) pályázat beadásával kapcsolatosan az alábbi
határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (II.25.) Kt.. számú
határozata
Tárgy: Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP4.1.115) pályázat beadása
1.
2.
3.

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az
önkormányzat az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP4.1.115)
pályázatot beadja 60.000.000, Ft összegben.
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy a
pályázati összeg 5%a pályázat előkészítésére fordítható és kötelezettséget vállal arra,
hogy ezen összeget eredménytelen pályázat esetén is kifizeti.
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat beadásához szükséges intézkedések megtételére.
Határozatot kapja:
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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, egyhangúlag az alábbi
döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 27/2016. (II.25.) Kt.. számú
határozata
Tárgy: Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP4.1.115) pályázat
beadása
Határozat
1.
2.
3.

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az
önkormányzat az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP4.1.115)
pályázatot beadja 60.000.000, Ft összegben.
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy a
pályázati összeg 5%a pályázat előkészítésére fordítható és kötelezettséget vállal arra,
hogy ezen összeget eredménytelen pályázat esetén is kifizeti.
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat beadásához szükséges intézkedések megtételére.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Irattár
12. Napirend: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (TOP1.4.115) pályázat
beadása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

Szebellédi Endre István polgármester: A foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát
munkába állást segítő intézmények közszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos pályázat 100 millió
forint értékű. Ugyanazok a feltételek,m int az előző pályázatoknál. Az előterjesztést tárgyalta a
Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság, kérte a bizottsági vélemény ismertetését.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A bizottság az
elhangzottak alapján támogatta a pályázat benyújtását.
Szebellédi Endre István polgármester: Miután további hozzászólás nem volt, kérte A foglalkoztatás
és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztése (TOP1.4.115) pályázat beadásával kapcsolatosan az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat
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Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (II.25.) Kt. számú
határozata
Tárgy: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése (TOP1.4.115) pályázat beadása
Határozati
1.

2.
3.

javaslat

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (TOP1.4.115) pályázatot beadja
100.000.0000, Ft összegben.
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy a
pályázati összeg 5%a pályázat előkészítésére fordítható és kötelezettséget vállal arra,
hogy ezen összeget eredménytelen pályázat esetén is kifizeti.
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat beadásához szükséges intézkedések megtételére.

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, egyhangúlag az alábbi
döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 28/ 2016. (II.25.) Kt. számú
határozata
Tárgy: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése (TOP1.4.115) pályázat beadása
Határozat
1.

2.
3.

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (TOP1.4.115) pályázatot beadja
100.000.0000, Ft összegben.
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy a
pályázati összeg 5%a pályázat előkészítésére fordítható és kötelezettséget vállal arra,
hogy ezen összeget eredménytelen pályázat esetén is kifizeti.
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat beadásához szükséges intézkedések megtételére.

Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Irattár
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13. Napirend: Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérletének felülvizsgálata
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Szebellédi Endre István polgármester: Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérletének
felülvizsgálata keretében egy bérlő nyílt ülésen kérte ügyének elbírálását, a többi zárt ülést kért.
Virágos Zoltán bérlő a önkormányzati rendeletünk értelmében közszolgálati jogviszonyára
tekintettel jogosult a bérlakásra a jogviszony fennállásáig. Abban kellene még dönteni, hogy milyen
időpontig adják bérbe a lakást. Javasolta, amíg Nagymágocson fennáll a jogviszonya.
Reményi Ferencné képviselő: Ebben az esetben abba a hibába esnek, mint az elődök.
Szebellédi Endre István polgármester: Amikor megalkották a rendeletet, olyan szempontrendszer
alapján kezdtek el dolgozni, ami jó az önkormányzatnak és a bérlőnek is. A rendelet alapján
ezekben az esetekben addig jogosult a bérlő a lakásra ameddig a közszolgálati jogviszonya fennáll
Nagymágocson. Amennyiben egy határozott időn belül felülvizsgáljuk, az nem jelenti azt, hogy
elveszíti az bérleti jogát a bérlő. Ez az időszak lehet 25 év.
Nagy Anikó képviselő: Az öngondoskodás font és mindenkire érvényes, ezt itt is érvényesítsük.
Drubináné Fodor Katalin képviselő: Ezekben az esetekben a lakbér összege egyenértékű egy
törlesztő részlettel.
Szebellédi Endre István polgármester: Javasolta, hogy 2018.december 31ig adják bérbe az ingatlan
és utána felülvizsgálják. Kérte elfogadását az alábbi határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (II.25.) Kt. számú
határozat
Tárgy: A Nagymágocs, Rákóczi F. u. 2/a. sz. alatti ingatlan bérbeadása
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Nagymágocs, Rákóczi
F. u. 2/a. szám alatti ingatlant Virágos Zoltán részére 13.500, Ft/hó, garázs bérleti díj
mértéke: 3.500, Ft/hó összegért bérb eadja 2018. december 31ig.
2. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Virágos Zoltán  Nagymágocs, Rákóczi F. u. 2/a.
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
döntést hozta:
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Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 29/2016.(II.25.) Kt. számú
határozata
Tárgy: A Nagymágocs, Rákóczi F. u. 2/a. sz. alatti ingatlan bérbeadása
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Nagymágocs, Rákóczi
F. u. 2/a. szám alatti ingatlant Virágos Zoltán részére 13.500, Ft/hó, garázs bérleti díj
mértéke: 3.500, Ft/hó összegért bérb eadja 2018. december 31ig.
2. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Virágos Zoltán  Nagymágocs, Rákóczi F. u. 2/a.
3. Irattár
2. Napirend: Egyebek
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Szebellédi Endre István polgármester: Az utóbbi időben többször volt hiányzás a képviselőtestületi
ülésekről igazolatlanul. Ennek kapcsán felhívta a képviselők figyelmét az önkormányzat szervezeti
és működési szabályzatának rendelkezéseire. Kérte jelezzék, ha az ülésen nem tudnak megjelenni.
Igazolatlan távolmaradás esetén a képviselői juttatás csökkenthető.
Dr. Vida Bernadett jegyző: A Hírmondóban is megjelentették, hogy lehetőség van kisebb méretű
kukák beszerzésére az egy személyes háztartások esetében. A szolgáltató tájékoztatása szerint nekik
a beszerzésre nincs kötelezettségük. Mindenki onnan szerzi be a kukát, ahonnan tudja és ezt
számlával kell igazolni. Az önkormányzatnak igazolást kell kiadni, arról, hogy jogosult a kérelmező
kisebb kukára és utána lehet beszerezni. Kérte, erről tájékoztassák a lakosokat, az igazolások
kiadása végett irányítsák az önkormányzathoz.
Szebellédi Endre István polgármester: 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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