1/2016.
Jegyzőkönyv
Készült Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. január 13án 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, Ábrahámné Juhász Mária, Drubináné Fodor
Katalin, Libor Zoltán, Nagy Anikó, Simondán Pál képviselők.
Távolmaradásának okát bejelentette: Reményi Ferencné képviselő.
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Vida Bernadett jegyző.
Megjelent meghívottak:

Vass Zoltán Szentes Járási Hivatal képviseletében, Dobóczki Józsefné
Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság tagja.
Jegyzőkönyvvezető: Molnárné Vida Rozália igazgatási főmunkatárs.
Szebellédi Endre István polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az
ülés határozatképes, jelen van 6 képviselő, 1 képviselő igazoltan van távol. Köszöntötte az ülésen
dr. Vida Bernadett jegyzőt és a megjelent meghívottakat. Javasolta a meghívóban szereplő napirendi
pontok megtárgyalását az alábbi változtatással. A 2 napirendi pont levételét kérte, mivel a
beszámoló nem érkezett meg. Az egyebek napirendi pont keretében tárgyalják a/ Köztisztviselők
számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása, b/
Fénymásoló vásárlás előterjesztéseket.
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: A Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának
elfogadása
Előadó: Nagy Anikó intézményvezető
3. Napirend: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Nagymágocs
Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2014 (XI.7.) önkormányzati
rendeletének módosítása
Előadó: dr. Vida Bernadett jegyző
4. Napirend: A kéményseprőipari tevékenységről való döntés
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

5. Napirend: A Nagymágocsi Hírmondó felelős szerkesztőjének megbízása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
6. Napirend: Egyebek
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
a/ Köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló önkormányzati
rendelet módosítása,
b/ Fénymásoló vásárlás
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
határozatot hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2016. (I. 13.) Kt. határozata
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
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: A Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának
elfogadása
Előadó: Nagy Anikó intézményvezető
3. Napirend: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Nagymágocs
Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2014 (XI.7.) önkormányzati
rendeletének módosítása
Előadó: dr. Vida Bernadett jegyző
4. Napirend: A kéményseprőipari tevékenységről való döntés
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
5. Napirend: A Nagymágocsi Hírmondó felelős szerkesztőjének megbízása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
6. Napirend: Egyebek
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
a/ Köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló önkormányzati
rendelet módosítása,
b/ Fénymásoló vásárlás
1. Napirend: Beszámoló a két testületi ülés között történt eseményekről
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Szebellédi Endre István polgármester: A két ülés közötti eseményekről az alábbi tájékoztatást adta:
1. A települési operatív programok pályázatokkal kapcsolatosan történt egyeztetés,
melyekkel megalapozták azokat a fejlesztési elképzeléseket, amiket megválasztásuk után
kitűztek, a kerékpárút építés, óvoda, bölcsőde és egészségház felújítás,
akadálymentesítés, ezek a prioritások, ezek a pályázatok nyílnak meg.
2. LEADER megbeszélés történt, elnökségi ülésen próbálták kidolgozni a részleteit milyen
módon pályázhatnak a különböző önkormányzatok. 308 millió forint a 12 település
fejlesztési kerete. Ebből látszik, hogy a Leader fejlesztés nem lesz olyan mértékű, mint a
korábbi ciklusokban volt.
3. Megkapták a rendkívüli működési támogatást, ami több mint 12 millió forint volt.
Jelenleg stabil lábakon áll az önkormányzat, amit bizonyít az is, hogy nem kellett
működési hitelt felvenni.
4. Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a térségbe látogatott L. Simon László államtitkár.
A Kastélyotthonban tartott megbeszélésen részt vett. Sok megbeszélés vár még rájuk egy
olyan program kapcsán, ami megalapozza Nagymágocs részére, hogy fennmaradhasson
a munkahely és turisztikai attrakció is megvalósuljon, ami plusz munkahelyeket is
jelenthet.
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 2/2016. (I. 13.) 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.
2. Napirend: A Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának
elfogadása
Előadó: Nagy Anikó intézményvezető
Szebellédi Endre István polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Megkérdezte a
napirendi pont előadóját vane szóbeli kiegészítése?

Nagy Anikó képviselő: A jogszabályi változás okán szükséges, a változásokat a szakmai
programon is át kell vezetni. Át kell vezetni az intézményi jogviszony megszűnésének eseteit és a
megállapodások aktualizálásáról van szó.
Szebellédi Endre István polgármester: Miután további hozzászólás nem volt, kérte a beszámoló elfogadását
az alábbi határozati javaslatnak megfelelően
Határozati javaslat

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (I.13.) Kt. határozata
Tárgy: A Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának elfogadása
1.

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Nagymágocsi Szociális
Szolgáltató Központ Szakmai Programját elfogadja.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ
3. 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 3/2016. (I. 13.) Kt. határozata
Tárgy: A Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának elfogadása
Határozat
1.

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Nagymágocsi Szociális
Szolgáltató Központ Szakmai Programját elfogadja.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ
3. Irattár
3. Napirend: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2014 (XI.7.)
önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: dr. Vida Bernadett jegyző
Szebellédi Endre István polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Megkérdezte a
napirendi pont előadóját vane szóbeli kiegészítése?

dr. Vida Bernadett jegyző: Többször kellett módosítani a szervezeti és működési szabályzatot,
pontosítani, hogy mi szerepeljen az 1. sz. mellékletben. Az előterjesztésnek megfelelően ki kell
egészíteni az Adó, vám és jövedéki igazgatás kormányzati funkcióval.
Szebellédi

Endre

István

polgármester:

Javasolta

elfogadni

Nagymágocs

Nagyközség

Önkormányzata Képviselőtestületének .../2016. (….)önkormányzati rendeletét Az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 6 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs
Szebellédi Endre István polgármester megállapítja, hogy Nagymágocs Nagyközség
Képviselőtestülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, az előterjesztésnek megfelelően elfogadta és
megalkotta Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2016. (....)
önkormányzati rendeletét Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
14/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról.
4. Napirend: A kéményseprőipari tevékenységről való döntés
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Szebellédi Endre István polgármester: A Szentesi Városi Szolgáltató Kftvel fenntartjuk a
közszolgáltatási szerződést, 2018. december 31ig szól a jelenlegi szerződésünk. A most hatályba
lépett törvény alapján sem hosszabbítani, sem új szerződést kötni nem lehet. Arról kell dönteni,
hogy a fennmaradó időben a kft. látja el a közszolgáltatást, vagy egy kijelölt szerv.
Miután az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt kérte elfogadását az alábbi
határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (I. 13.) Kt határozata
Tárgy: A kéményseprőipari tevékenység ellátása
1.

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Szentesi Városi
Szolgáltató Kftvel kötött, 2018. december 31ig tartó közszolgáltatási szerződést
fenntartja.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Szentesi Városi Szolgáltató Kft.
3. Kéményseprőipari szerv
4. 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 4/2016. (I. 13.) Kt. határozata
Tárgy: A kéményseprőipari tevékenység ellátása
Határozat

1.

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Szentesi Városi
Szolgáltató Kftvel kötött, 2018. december 31ig tartó közszolgáltatási szerződést
fenntartja.
Határozatot kapja:
2.
Szebellédi Endre István polgármester – helyben
3.
Szentesi Városi Szolgáltató Kft.
4.
Kéményseprőipari szerv
5.
Irattár
5. Napirend: A Nagymágocsi Hírmondó felelős szerkesztőjének megbízása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Szebellédi Endre István polgármester: A Nagymágocsi Hírmondó felelős szerkesztőjének
megbízásával kapcsolatos előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság.
Kérte a bizottsági vélemény ismertetését.
Libor Zoltán képviselő, PVBelnök: Tárgyalták, egyhangúlag támogatják a határozati javaslatot.
Szebellédi Endre István polgármester: Miután az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás
nem volt kérte elfogadását az alábbi határozati javaslatnak megfelelően
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (I.13.) Kt. határozata
Tárgy: A Nagymágocsi Hírmondó felelős szerkesztőjének megbízása
1.

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Nagymágocsi
Hírmondó felelős szerkesztőjének Tamás Erikát bízza meg 2016. december 31ig, a díját
15.000, Ftban állapítja meg.
2.
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert a megbízás aláírására.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Tamás Erika
3. 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 5/2016. (I. 13.) Kt. határozata
Tárgy: A Nagymágocsi Hírmondó felelős szerkesztőjének megbízása
Határozat

1.

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Nagymágocsi
Hírmondó felelős szerkesztőjének Tamás Erikát bízza meg 2016. december 31ig, a díját
15.000, Ftban állapítja meg.
2.
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert a megbízás aláírására.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Tamás Erika
3. Irattár

6. Napirend: Egyebek
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
a/ Köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló
önkormányzati rendelet módosítása,
Szebellédi Endre István polgármester: A köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és
támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést előzetesen
tárgyalta a Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság. Kérte a bizottsági vélemény ismertetését.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: A költségvetés megengedi, hogy a továbbiakban egy évre
tudják biztosítani az illetménykiegészítést. Ezzel a bizottság egyetértett és támogatják, változatlan
formában elfogadásra javasolják a rendelettervezetet.
Szebellédi Endre István polgármester: Támogatja, hogy megtörténjen ez a jellegű juttatás. Közös
önkormányzati hivatal működik, úgy látja ez megterheli a dolgozókat.
Simondán Pál képviselő: Ez az önkormányzat költségvetésének terhére megy?
Dr. Vida Bernadett jegyző: Ez az összeg a Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatalnál lesz
megjelenítve.
Szebellédi Endre István polgármester: Árpádhalmon is látják, milyen jellegű munka folyik itt.
Javasolta elfogadni Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének .../2016.
(….)önkormányzati rendeletét A Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 6/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 6 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs
Szebellédi Endre István polgármester megállapítja, hogy Nagymágocs Nagyközség
Képviselőtestülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, az előterjesztésnek megfelelően elfogadta és
megalkotta Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2016. (....)
önkormányzati rendeletét A Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 6/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

b/ Fénymásoló vásárlás
Szebellédi Endre István polgármester: A képviselők megismerhették a fénymásoló vásárlásával
kapcsolatos előterjesztést és a beérkezett árajánlatokat.
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság, kérte a bizottsági
vélemény ismertetését.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Több lehetőség
közül választhattak. A legolcsóbb ajánlat is megfelel arra a célra, amire használni szeretnék. Ezért a
legolcsóbb és legfrissebb ajánlatot javasolják elfogadni, a Hevesi Irodatechnika Kft. 445.000, Ftos
ajánlatát.
Szebellédi Endre István polgármester: A Hevesi Irodatechnika Kft. árajánlatát javasolta elfogadni
az alábbi határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (I.13.) Kt. határozata
Tárgy: Fénymásoló vásárláshoz szállító kiválasztása
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a beérkezett árajánlatok
értékelése után a Hevesi Irodatechnika Fft. szállítót választja ki a fénymásoló vásárláshoz.
2. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a fénymásoló beszerezéséhez szükséges intézkedéseket megtegye.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. nyertes árajánlatot tevő
3. 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 6/2016. (I. 13.) Kt. határozata
Tárgy: Fénymásoló vásárláshoz szállító kiválasztása
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a beérkezett árajánlatok
értékelése után a Hevesi Irodatechnika Kft. szállítót választja ki a fénymásoló vásárláshoz.
2. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a fénymásoló beszerezéséhez szükséges intézkedéseket megtegye.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Hevesi Irodatechnika Kft.

3. Irattár
Szebellédi Endre István polgármester: A napirendi pontok végére érve megadta a szót a
képviselőknek és a vendégeknek.
Simondán Pál képviselő: A közelmúltban történt tűzesettel kapcsolatosan beszélték, hogy segítséget
kellene nyújtani a bontásban az önkormányzatnak. A testület előtt kellene megbeszélni, miként
tudnának ebben részt venni. Arról a lakrészről van szó, ahol a tűz keletkezett.
Szebellédi Endre István polgármester: Négy háztartás károsult, 3 háztartás rendezte a
körülményeket. Szakértő bontásra ítélte a 4. lakrészt, de visszaépíthetőnek. Ebben kellene dönteni
és elhelyezni a törmeléket. Meg kell vizsgálni mit bír az önkormányzat és mire vár segítséget a
károsult, hogyan tudnak úgy segíteni, hogy a lakosság részéről ne legyen rossz megítélése.
Simondán Pál képviselő: A tetőszerkezetet kellene lebontani, mert balesetveszélyes.

Szebellédi Endre István polgármester: A katasztrófavédelmet megkeresik a bontással kapcsolatosan,
a cserepet elhelyezik.
Nagy Anikó képviselő:A gyermekjóléti szolgálatnál adománygyűjtő ládát helyeztek el, amibe
adományok érkeztek. Szeretnék felnyitni és kérte, hogy legyen jelen Polgármester Úr is.
Szebellédi Endre István polgármester: A képviselők is legyenek jelen az átadáskor.
Nagy Anikó képviselő: Beszélték, hogy nem tudni mennyi összeg gyúlt össze. Egyeztetni kell a
családdal, akik most újítják fel a Mátyás király utcán lévő házat, esetleg építőanyagba fektethetnék
ezt az összeget.
Drubináné Fodor Katalin alpolgármester: Nem tehetik meg, hogy nem készpénzben adják oda az
adományt. Ezt a pénzt adományozók adták és ők készpénzzel akarták támogatni a családot.
Vas Zoltán Szentes Járási Hivatal képviselője: A Szent György Lovagrend nevében felajánlotta a
károsultaknak a segítséget. Ruhaneművel, konyhai eszközökkel stb. igény szerint tudnak segíteni.
Szebellédi Endre István polgármester: A Szociális Szolgáltató Központ koordináltra a gyűjtést,
velük vegyék fel a kapcsolatot. Az adományozott pénzösszeget jegyzőkönyvezik.
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

