11/2016.
Jegyzőkönyv
Készült Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. május 11én 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 képviselő
Távolmaradásának okát bejelentette: Simondán Pál képviselő.
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Vida Bernadett jegyző.
Megjelent meghívottak:

dr. Libor Melinda Szentes Járási Hivatal képviseletében, Dobóczki
Józsefné PVB tag, Molnár Tamás Erika mb. intézményvezető, Varjú
Tamás Józsefné Makai Sára mb. intézményvezető, Zsittnyán Zoltán és
dr. Farkas Kristóf ALFÖLDVÍZ ZRT képviseletében, Varga Ferenc
NAFI képviseletében.

.
Jegyzőkönyvvezető: Molnárné Vida Rozália igazgatási főmunkatárs.
Szebellédi Endre István polgármester: Megnyitotta a képviselőtestületi ülést, köszöntötte az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen van 5 képviselő. Egy képviselő
lemondott Lakosság köréből megjelent 1 fő. Köszöntötte az ülésen dr. Vida Bernadett jegyzőt, a
megjelent meghívottakat. Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását az
alábbi változtatással. Az első napirendi pontként szereplő Beszámoló a két ülés között történt
eseményekről napirendi pontot a harmadik napirendi pontként tárgyalják. Javasolta levenni
napirendről a meghívó szerinti 16. és 17. napirendi pont előterjesztését. Az egyebek napirendi pont
keretében javasolta megtárgyalni: 1. Lakáscélú támogatások elbírálása. 2. Szociális Szolgáltató
Központ szakmai alapdokumentumainak módosítása.
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: Együttműködési megállapodás a jótállási jogok képviselőként való
érvényesítésére az ivóvíz beruházás vonatkozásában
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
2. Napirend: Együttműködési megállapodás a jótállási jogok képviselőként való
érvényesítésére a szennyvíz beruházás vonatkozásában
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
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3. Napirend Beszámoló a két testületi ülés között történt eseményekről
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
4. Napirend: Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítási elveiről
és a hasznosítást segítő tanácsadó igénybevételéről való döntés
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
5. Napirend: Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázata
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
6. Napirend: Ábrahámné Juhász Mária képviselő lemondása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
7. Napirend: Falunap előkészületeiről, programjairól tájékoztató.
Előadó: MolnárTamás Erika mb. igazgató
8. Napirend: Civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
9. Napirend: A 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: dr. Vida Bernadett jegyző
10. Napirend: Pályázat benyújtása önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
11. Napirend: A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére  Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés (VP67.4.1.116)
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 keretében
beszerzett árajánlatok elbírálása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
13. Napirend: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP4.1.115) pályázat
keretében beszerzett árajánlatok elbírálása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
14. Napirend:

Szociális

alapszolgáltatások

infrastruktúrájának

bővítése,

fejlesztése
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(TOP4.2.115) pályázat keretében beszerzett árajánlatok elbírálása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
15. Napirend: Netsurf Távközlési Kft. kérelme
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
16. Napirend: Egyebek
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
1. Lakáscélú támogatások elbírálása.
2. Szociális Szolgáltató Központ szakmai alapdokumentumainak módosítása.
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 77/2016. (V. 11.)Kt. határozata
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete jelen ülés napirendjét az
alábbiakban határozza meg:
1. Napirend: Együttműködési megállapodás a jótállási jogok képviselőként való
érvényesítésére az ivóvíz beruházás vonatkozásában
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
2. Napirend: Együttműködési megállapodás a jótállási jogok képviselőként való
érvényesítésére a szennyvíz beruházás vonatkozásában
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
3. Napirend Beszámoló a két testületi ülés között történt eseményekről
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
4. Napirend: Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítási elveiről
és a hasznosítást segítő tanácsadó igénybevételéről való döntés
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
5. Napirend: Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázata
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
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6. Napirend: Ábrahámné Juhász Mária képviselő lemondása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
7. Napirend: Falunap előkészületeiről, programjairól tájékoztató.
Előadó: MolnárTamás Erika mb. igazgató
8. Napirend: Civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
9. Napirend: A 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: dr. Vida Bernadett jegyző
10. Napirend: Pályázat benyújtása önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
11. Napirend: A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére  Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés (VP67.4.1.116)
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 keretében
beszerzett árajánlatok elbírálása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
13. Napirend: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP4.1.115) pályázat
keretében beszerzett árajánlatok elbírálása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
14. Napirend: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
(TOP4.2.115) pályázat keretében beszerzett árajánlatok elbírálása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

fejlesztése

15. Napirend: Netsurf Távközlési Kft. kérelme
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
16. Napirend: Egyebek
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
1. Lakáscélú támogatások elbírálása.
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2. Szociális Szolgáltató Központ szakmai alapdokumentumainak módosítása.

1. Napirend: Együttműködési megállapodás a jótállási jogok képviselőként való
érvényesítésére az ivóvíz beruházás vonatkozásában
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Szebellédi Endre István polgármester: Üdvözölte az ülésen az ALFÖLDVÍZ Zrt. képviselőit,
Zsittnyán Zoltán 3. sz. Területi divízió vezetőt és dr. Farkas Kristóf jogi és behajtási osztályvezetőt.
Kérte, ismertessék a jótállási jogok érvényesítésének lényegét.
Zsittyán Zoltán 3.sz. Területi divízió vezetője: Együtt készítették az előterjesztést dr. Farkas
Kristóffal. Az előterjesztés arról szól, hogy az ivóvíz és szennyvíz vonatkozásában a kivitelezés
jórészt lement, most azt látják ezek a rendszerek üzemelnek és működnek. A garanciális időben
előfordulhatnak meghibásodások kivitelezési hibából. A kivitelező vállal is erre garanciát. Az
ALFÖLDVÍZ részéről ezt egy nagy feladatnak ítélik, és ebben kívánnak segítséget nyújtani az
önkormányzatnak. Segítségükkel gyakorlatilag a garanciális ügyek intézését közvetlenül a
kivitelezővel intézik, az önkormányzat értesítése mellett. Ezzel egy nagy mennyiségű
adminisztráció, utánjárás, levelezés alól mentesül az önkormányzat. Igyekszenek minden
szakmaiságukat latba vetni. Kiemelte, hogy az egész tervezet csakis a garanciális jogokra terjed ki.
Miden más jogok és kötelezettségek a szerződésben foglaltaknak megfelelően mennek. Az
Alföldvíz Zrt. mint az önök megbízottja érvényesíti a garanciális igényeket. A lehető leggyorsabb
igyekeznek érvényesíteni a garanciális jogokat.
Szebellédi Endre István polgármester: A szerződés csak a garanciális időszakra vonatkozik, az
önkormányzatnak költségébe nem kerül. Az építtető az, akivel Önök kapcsolatba kerülnek.
Zsittyán Zoltán 3 sz. Területi divízió vezetője: Igen, banki garancia terhére történik meg a
garanciális ügyek intézések. Ha elismeri a vállalkozó a hibát, akkor nem szükséges ez. Akkor jön ez
be, ha a vállalkozó nem lép és az üzemeltetést hátráltatja. Megteszik a jogi lépéseket, hogy a hibák
gyakorlatilag kijavításra kerülhessenek a vállalkozó banki garanciája terhére.
dr. Farkas Kristóf jogi és behajtási osztályvezető Rögzítették a megállapodásban, hogy abban
esetben, ha jogi eljárás kezdeményezésére kerül sor, ezeknek a költségeknek a megelőlegezésére az
önkormányzat köteles. A jogi eljárás során érvényesítik a bankgaranciát és amint ez az összeg
megtérítésre kerül, az önkormányzat felé kompenzálásra kerülnek a költségek.
Szebellédi Endre István polgármester: A megismert javaslatot elfogadja és a testületnek is
elfogadásra javasolta. Kérte elfogadását az alábbi határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (V.11.) Kt. számú
határozata
Tárgy: Együttműködési megállapodás a jótállási jogok képviselőként való érvényesítésére az ivóvíz
beruházás vonatkozásában
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1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a napirendi
pontot és felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Alföldvíz Zrt.
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 Önkormányzat Képviselőtestülete 78/2016. (V. 11.)Kt. határozata
Tárgy: Együttműködési megállapodás a jótállási jogok képviselőként való érvényesítésére az
ivóvíz beruházás vonatkozásában
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a napirendi
pontot és felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Alföldvíz Zrt.
3. Irattár
2. Napirend: Együttműködési megállapodás a jótállási jogok képviselőként való
érvényesítésére a szennyvíz beruházás vonatkozásában
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Szebellédi Endre István polgármester: Szennyvízberuházás vonatkozásban hasonló előterjesztés
készült, mint amit már az ivóvíz beruházás vonatkozásban megismertek.. Kérte elfogadását az
alábbi határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (V.11.) Kt. számú
határozata
Tárgy: Együttműködési megállapodásról a jótállási jogok képviselőként való érvényesítésére az
szennyvíz beruházás vonatkozásában
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a
napirendi pontot és felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
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Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Alföldvíz Zrt.
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 Önkormányzat Képviselőtestülete 79/2016. (V. 11.)Kt. határozata
Tárgy: Együttműködési megállapodás a jótállási jogok képviselőként való érvényesítésére az
szennyvíz beruházás vonatkozásában
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a napirendi
pontot és felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Alföldvíz Zrt.
3. Irattár
3. Napirend Beszámoló a két testületi ülés között történt eseményekről
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Szebellédi Endre István polgármester: Az előző ülésen tett vállalását teljesítette és vízterhelési
egységdíjakról az Alföldvíz Zrt által készített tájékoztatót a képviselők írásban megkapták és
megismerhették.
Az előző ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről az alábbi beszámolót terjesztette
a testület elé:
Az MVH tanyagondnoki pályázaton 2 millió forintot nyert az önkormányzat. A pályázaton nyert
eszközök beszerzésre kerültek. A pályázat elszámolása megtörtént, a pályázat lezárásra került.
A közfoglalkoztatási program keretében megtermelt zöldségek felhasználása a konyhán történik.
Emellett a piacon is értékesítik a termékeket. Térségi szinten is elismerik ezt a munkát, mert jó
minőségű terményeket állítanak elő. A közút programban járdaépítés, felújítás történik a Szendrei,
Tölgyes utcában és Ótompaháton.
A Békés megyei Ivóvízjavítóprogram keretén belül helyszíni bejárást kezdeményezett az elmaradt
hiánypótlások miatt. A műszaki ellenőr, építésvezető vett részt a beruházó részéről, valamint
Simondán Pál képviselő. Hibalistát írtak, amire azért volt szükség, mert a kivitelező nagyon sok
helyen kárt okozott az önkormányzatnak és a lakosságnak. 2015. decemberében is volt terület
bejárás, ígérték a helyreállítást. Több helyen megtörtént, de nem minden esetben. Új jegyzőkönyv
készült, meghatározták a hibákat és május 30ig ígérték a kijavításukat. A beruházónak az
önkormányzatnak kell utána nyúlni, ha nem megy másként jogi úton kérni, hogy kijavítsák a
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hibákat.
Nagy Anikó képviselő: A Kossuth utcai árkok be vannak tömődve a beruházás óta.
Reményi Ferencné képviselő: Rengeteg hiányosság van az helyreállításban. Amennyiben jogi útra
terelnék mennyi az esély, hogy ezt a helyreállítást el fogják végezni?
Szebellédi Endre István polgármester: A banki garancia itt működik. Jegyzőkönyvben rögzítették a
hibákat. Miután további hozzászólás nem volt, kérte a beszámoló 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 80/2016. (V. 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.
4. Napirend: Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítási
elveiről és a hasznosítást segítő tanácsadó igénybevételéről való döntés
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
Szebellédi Endre István polgármester: Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek
hasznosítási lehetőségeiről szóló előterjesztést a képviselők megismerhették. Az előterjesztést a
Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság megtárgyalta, kérte a bizottsági vélemény ismertetését.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: A bizottság tárgyalta az előterjesztést, amit az indokolt, hogy
az önkormányzat idei költségvetésében rendelkezik szabad pénzeszközökkel. A pénzügyi vezető
bővebb tájékoztatást adott a befektetési lehetőségekről. Több lehetőség van, a garancia kérdésére is
választ kaptak, hogy az állam 30 millió forintig kezességet vállal az ilyen jellegű befektetésekre. A
pénzügyi tanácsadással olyan céget célszerű megbízni, amelyik pénzügyi tapasztalattal rendelkezik.
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Szerződésben kell állni a céggel és helyettünk végzi ez a munkát. Az első évben ingyenesen végzi
ezt. 5 % feletti hozam után kérnek díjazást, a hozam 30 %át. A bizottság támogatja az
előterjesztést elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően.
Szebellédi Endre István polgármester: A felelős gazdálkodás és a kedvezőbb intézmény
finanszírozás következtében elérhető egy olyan megtakarítás, amit ha felelősen fektetünk be, meg
lehet többszörözni. Ezt a pénzeszközt azután a pályázatoknál, mint önerőt fel tudjuk használni. Az
ilyen befektetésekre 30 millió forintig garanciát vállal az állam. Nincs kockázata az
önkormányzatnak, elhangzott, hogy megbízási díj nincs, ha pénzügyi tanácsot nem kérünk.
Tanácsadás nem kell csak a szolgáltatás.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan további hozzászólás nem volt, kérte elfogadását az alábbi
határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete …./2016. (V. 11.) Kt. határozata
Tárgy: Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítási elveiről és a
hasznosítást segítő tanácsadó igénybevételéről való döntés
A Képviselőtestület úgy dönt, hogy:
1. az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a vagyonnal történő felelős gazdálkodás
és a kockázatok minimalizálása érdekében banki betétbe, hazai állampapírokba, külföldi
állampapírokba, hazai és külföldi jelzáloglevelekbe, Magyarországon vagy az Európai
Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) tagállamában kibocsátott kollektív befektetési
értékpapírba, a Magyar Állam vagy az EGT más tagállama által kibocsátott állampapír, és
vállalati kötvény.
2. felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat részére az értékpapírszámla megnyitásával
kapcsolatos szerződéseket készíttesse elő és írja alá.
3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközökkel kapcsolatos
befektetési döntéseket meghozza és jóváhagyja.
4. a polgármester az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről a
költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló előterjesztése során számoljon be a
testületnek
5. az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításának optimalizálására Befektetési
szolgáltatót kíván igénybe venni, ezért felhatalmazza a polgármestert a hasznosítási
tanácsadásra kötendő megbízási szerződés feltételeinek egyeztetésére és a szerződés
megkötésére az SPB Befektetési Zrtvel határozott időre, legfeljebb öt éves időtartamra.
6. a 2. 3. és 5. pontban szereplő döntéseket a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati
rendeletébe beépíti.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. SPB Befektetési Zrt.
3. Irattár
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 5 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
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A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
A Képviselőtestület a határozati javaslatnak megfelelően 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 81/2016. (V.11.) Kt. számú
határozata
Tárgy: Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítási elveiről és a
hasznosítást segítő tanácsadó igénybevételéről való döntés
Határozat
A Képviselőtestület úgy dönt, hogy:
1. az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a vagyonnal történő felelős gazdálkodás
és a kockázatok minimalizálása érdekében banki betétbe, hazai állampapírokba, külföldi
állampapírokba, hazai és külföldi jelzáloglevelekbe, Magyarországon vagy az Európai
Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) tagállamában kibocsátott kollektív befektetési
értékpapírba, a Magyar Állam vagy az EGT más tagállama által kibocsátott állampapír, és
vállalati kötvény.
2. felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat részére az értékpapírszámla megnyitásával
kapcsolatos szerződéseket készíttesse elő és írja alá.
3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközökkel kapcsolatos
befektetési döntéseket meghozza és jóváhagyja.
4. a polgármester az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről a
költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló előterjesztése során számoljon be a
testületnek
5. az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításának optimalizálására Befektetési
szolgáltatót kíván igénybe venni, ezért felhatalmazza a polgármestert a hasznosítási
tanácsadásra kötendő megbízási szerződés feltételeinek egyeztetésére és a szerződés
megkötésére az SPB Befektetési Zrtvel határozott időre, legfeljebb öt éves időtartamra.
6. a 2. 3. és 5. pontban szereplő döntéseket a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati
rendeletébe beépíti.
Határozatot kapja:
1.) Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2.) SPB Befektetési Zrt.
3.) Irattár
5. Napirend: Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói
pályázata
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Szebellédi Endre István polgármester: A Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatói állására 1 pályázat érkezett. A pályázat előzetes elbírálásra egy 3 tagú bizottságot hoztak
létre. Felkérte a bizottság elnökét ismertesse a bizottsági ülésen született döntést.
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Reményi Ferencné képviselő, előkészítő bizottság elnöke: Megtartották a bizottsági ülést.
Megállapították, hogy egyetlen pályázat érkezett, MolnárTamás Erika pályázata. Megállapították,
hogy a pályázat megfelel a kiírásnak. A pályázatot áttekintették, a feltett kérdésekre a választ
megkapták a pályázótól. Áttekintés után a bizottság úgy határozott, javasolják MolnárTamás Erika
kinevezését.
Szebellédi Endre István polgármester: Miután további hozzászólás nem volt, javasolta
MolnárTamás Erika kinevezését 2016. június 1től öt évre a Nagymágocsi Petőfi S. Művelődési
Ház és könyvtár igazgatójának az alábbi határozati javaslatnak megfelelően:

Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (V.11.) Kt. számú
határozata
Tárgy: Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázata
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2016.június 1. napjától öt évre
megbízza a Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói feladatok ellátására.
Határozatról értesítést kap:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. nyertes pályázó
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 Önkormányzata Képviselőtestületének 82/2016. (V.11.) Kt. számú
határozata
Tárgy: Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázata
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2016.június 1. napjától öt évre
megbízza a Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói feladatok ellátására.
Határozatról értesítést kap:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. nyertes pályázó
3. Irattár
Szebellédi Endre István polgármester: Gratulált MolnárTamás Erikának az igazgatói kinevezéshez.
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MolnárTamás Erika igazgató: Megköszönte a bizalmat, igyekszik a legjobb tudása szerint végezni
az igazgatói feladatok ellátását.
6. Napirend: Ábrahámné Juhász Mária képviselő lemondása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Szebellédi Endre István polgármester:
Ábrahámné Juhász Mária képviselő lemondott
megbízatásáról, A megbízatása 2016. április 27én szűnt meg, a képviselőtestületnek ezt
tudomásul kell venni és felkérni a Helyi Választási Bizottságot a szükséges intézkedések
megtételére. Kérte az előterjesztés elfogadását az alábbi határozati javaslatnak megfelelően.

Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (V.11.) Kt. számú
határozata
Tárgy: Ábrahámné Juhász Mária képviselő lemondására
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy
Ábrahámné Juhász Mária képviselő 2016. április 27én lemondott.
2. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a Helyi Választási
Bizottságot a 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 83/2016. (V.11.) Kt. számú
határozata
Tárgy: Ábrahámné Juhász Mária képviselő lemondására
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy
Ábrahámné Juhász Mária képviselő 2016. április 27én lemondott.
2. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a Helyi Választási
Bizottságot a szükséges intézkedések megtételére.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
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2. Irattár
7. Napirend: Falunap előkészületeiről, programjairól tájékoztató.
Előadó: MolnárTamás Erika mb. igazgató
Szebellédi Endre István polgármester: A Falunap előkészületeiről, programjairól szóló tájékoztatót
a képviselők megkapták. Megkérdezte a napirendi pont előadóját vane az írásos előterjesztéshez
szóbeli kiegészítése.
MolnárTamás Erika igazgató: az írásos tájékoztatót nem kívánja kiegészíteni. Elmondta, hogy
megbeszélést fognak tartani a falunap előkészítésére vonatkozóan.
Szebellédi Endre István polgármester: Ebben az évben a falunak a búcsú idejére lett tervezve. A
tájékoztatóban látszanak a tervezett programok. Miután további kérdés, hozzászólás nem volt, kérte
a tájékoztató tudomásul vételét.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (V.11.) Kt. számú
határozata
Tárgy: Falunap előkészületeiről, programjairól tájékoztató
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete tudomásul veszi
Nagymágocsi Falunap előkészületeiről, programjairól szóló tájékoztatót.

a

Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. MolnárTamás Erika igazgató
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 Önkormányzata Képviselőtestületének 84/2016. (V.11.) Kt. számú
határozata
Tárgy: Falunap előkészületeiről, programjairól tájékoztató
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete tudomásul veszi
Nagymágocsi Falunap előkészületeiről, programjairól szóló tájékoztatót.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. MolnárTamás Erika igazgató
3. Irattár
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8. Napirend: Civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
Szebellédi Endre István polgármester: Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a civil
szervezetek támogatására nincs külön meghatározott összeg, együtt szerepel az egyéb ösztöndíj
támogatásokkal, tagdíjakkal, alapítványok társadalmi szervezetek támogatásával. A támogatási
kérelmeket előzetesen megtárgyalta a Pénzügyi és Vagyonkezelő bizottság. Kérte a bizottsági
javaslat ismertetését.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: A bizottság tárgyalta a kérelmeket. Számos szervezet adott be
támogatási igényt. Eltérő jellegű szervezetek pályáztak. A bizottság megvitatta a kérelmeket és az
alábbi javaslat született:
A Nagymágocs Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 100.000,Ft támogatás javasolnak.
Nagymágocsi Polgárőr Egyesületnek 100.000,Ft támogatást javasolnak.
A Nagymágocsi Horgász Egyesületnek nem pénzbeli támogatást, hanem a horgásztó környékének
tereprendezésében önkormányzati segítség nyújtását javasolják.
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének Nagymágocsi Helyi Csoportjának 30.000,Ft
támogatást javasolnak.
A Nagymágocsi Lovas Sport Egyesület esetében javasolják, hogy lóverseny rendezése alkalmával
tárgyi eszközök kölcsönzésével (padok, asztalok) nyújtson segítséget az önkormányzat.
Nagymágocsi Nyugdíjasok Egyesület részére 50.000,Ft támogatást javasolnak.
A BabaMama Klub részére 20.000,Ft összegű támogatást javasolnak.
Angertea Zenekar részére továbbra is biztosítsák a PMK klubhelyiségének ingyenes használatát
próbák céljára. Javasolják amennyiben konkrétabban megjelölnek egy célt, amire támogatást
kérnek, a későbbiekben ezzel újra foglalkozzon a testület.
Nefelejcs Népdalkörnek és a Napraforgó Citerazenekarnak 5050.000, Ft összegű támogatást
javasolnak.
A Nagymágocsi Fiatalok Egyesülete esetében javasolták, hogy az egyesület élén történt
elnökváltozás törvényszéki bejegyzési költségét támogassák 30.000, Ftig.
Szebellédi Endre István polgármester: Elmondta, hogy gyakran látogatja a civil szervezetek
rendezvényeit. Látja, hogy minden önkormányzati rendezvényhez adják a nevüket. A Nyugdíjas
Egyesület, a Mozgáskorlátozottak Egyesülete Helyi Csoportja, a Citerazenekar és a Dalkör is
rengeteg társadalmi munkát fektetnek bele, hogy sikeresek legyenek ezek a rendezvények. Nagyon
sokat köszönhet nekik az önkormányzat. Javasolta ezt figyelembe véve, hogy a
Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportjának támogatását 30 ezer helyett 40.000, Ftra emelni, a
Nyugdíjasok Egyesülete, a Napraforgó Citerazenekar és Nefelejcs Népdalkör esetében ötvenezerről
60.000, Ftra emelni. A jelenlegi pályázati rendszerben nem mindegyik szervezet tud pályázni.
azonban a NaFi egy olyan egyesület amelyik tud pályázatokon részt venni. A Pénzügyi és
Vagyonkezelő Bizottság javaslata és az elhangzott módosításnak megfelelően támogassák a civil
szervezetek működését az alábbi határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (V.11.) kt.. számú
határozata
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Tárgy: A civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálása
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a 2016. évben az alábbi civil
szervezeteket támogatja működésük biztosítása érdekében:
1. Nagymágocs Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesületet
100.000,Ft
összeggel
támogatja
2. Nagymágocsi Polgárőr Egyesületet
100.000,Ft
összeggel
támogatja.
3. Nagymágocsi Horgász Egyesületnek a
horgásztó környékének
tereprendezésben nyújt segítséget az önkormányzat.
4. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének
Nagymágocsi Helyi Csoportját
40.000,Ft összeggel
támogatja.
5. Nagymágocsi Lovas Sport Egyesületet lóverseny rendezése alkalmával tárgyi eszközök
ingyenes kölcsönzésével (padok, asztalok) segíti az önkormányzat.
6. Nagymágocsi Nyugdíjasok Egyesületét
60.000,Ft összeggel
támogatja.
7. BabaMama Klubot
20.000,Ft összeggel
támogatja.
8. Angertea Zenekar részére továbbra is biztosítják a PMK klubhelyiségének ingyenes
használatát próbák céljára. Amennyiben konkrétabban megjelölnek egy célt, amire
támogatást kérnek, a későbbiekben ezzel újra foglalkozik a testület.
9. Nefelejcs Népdalkört
60.000, Ft összeggel
támogatja.
10. Napraforgó Citerazenekart
60.000, Ft összeggel
támogatja.
11. Nagymágocsi Fiatalok Egyesülete esetében az egyesület élén történt elnökváltozás
törvényszéki bejegyzési költségét támogatják 30.000, Ftig.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester helyben
2. Támogatottak
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 Önkormányzata Képviselőtestületének 85/2016. (V.11.) Kt. számú
határozata
Tárgy: A civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálása
Határozat
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1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a 2016. évben az alábbi civil
szervezeteket támogatja működésük biztosítása érdekében:
1. Nagymágocs Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesületet
100.000,Ft
összeggel
támogatja
2. Nagymágocsi Polgárőr Egyesületet
100.000,Ft
összeggel
támogatja.
3. Nagymágocsi Horgász Egyesületnek a
horgásztó környékének
tereprendezésben nyújt segítséget az önkormányzat.
4. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének
Nagymágocsi Helyi Csoportját
40.000,Ft összeggel
támogatja.
5. Nagymágocsi Lovas Sport Egyesületet lóverseny rendezése alkalmával tárgyi eszközök
ingyenes kölcsönzésével (padok, asztalok) segíti az önkormányzat.
6. Nagymágocsi Nyugdíjasok Egyesületét
60.000,Ft összeggel
támogatja.
7. BabaMama Klubot
20.000,Ft összeggel
támogatja.
8. Angertea Zenekar részére továbbra is biztosítják a PMK klubhelyiségének ingyenes
használatát próbák céljára. Amennyiben konkrétabban megjelölnek egy célt, amire
támogatást kérnek, a későbbiekben ezzel újra foglalkozik a testület.
9. Nefelejcs Népdalkört
60.000, Ft összeggel
támogatja.
10. Napraforgó Citerazenekart
60.000, Ft összeggel
támogatja.
11. Nagymágocsi Fiatalok Egyesülete esetében az egyesület élén történt elnökváltozás
törvényszéki bejegyzési költségét támogatják 30.000, Ftig.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester helyben
2. Támogatottak
3. Irattár
9. Napirend: A 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Előadó: dr. Vida Bernadett jegyző
dr. Vida Bernadett jegyző: A tavalyi évhez hasonlóan augusztusban 3 hét, decemberben pedig 2 hét
lenne az igazgatási szünet időtartama. A köztisztviselők szabadságának kiadása miatt lényeges az
igazgatási szünet. Természetes ezen időszak alatt is működik a hivatal, ügyelet lesz.
Szebellédi Endre István polgármester: Miután további hozzászólás nem volt javasolta elfogadni
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének .../2016. (V. 11.) önkormányzati
rendeletét A 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről..
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 5 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
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Szebellédi Endre István polgármester: megállapítja, hogy Nagymágocs Nagyközség
Képviselőtestülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, az előterjesztésnek megfelelően elfogadta és
megalkotta Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2016. (V. 11.)
önkormányzati rendeletét A 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről.
10. Napirend: Pályázat benyújtása önkormányzati
támogatására
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

étkeztetési

fejlesztések

Szebellédi Endre István polgármester: Tavaly nem nyert a pályázat, bízik benne, hogy most
nyernek, mert az idén újra beadják a pályázatot. Kibővítették a pályázatot, történik tető
rekonstrukció és villamos hálózat felújítás is. A pályázathoz szükséges önerő 5 %, 2 millió forint.
Ellenőrzés volt a konyhán, mindenképpen beruházást kell végrehajtani, mert problémák lehetnek a
további üzemeltetéssel. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság, kérte a
bizottsági vélemény ismertetését.
Libor Zoltán képviselő: A bizottság támogatja a pályázat beadását.
Szebellédi Endre István polgármester: Miután további hozzászólás nem volt javasolta az
előterjesztés elfogadását az alábbi határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (V.11.) Kt.. számú
határozata
Tárgy: Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtása
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az
önkormányzat az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázatot adjon be
39.998.920, Ft összegben.
2. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete biztosítja a pályázathoz
szükséges önerőt, a pályázati összeg 5%át, vagyis 1.999.946, Ft összeget.
3.
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:
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Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 86/2016. (V.11.) Kt. számú
határozata
Tárgy: Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtása
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az
önkormányzat az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázatot adjon be
39.998.920, Ft összegben.
2. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete biztosítja a pályázathoz
szükséges önerőt, a pályázati összeg 5%át, vagyis 1.999.946, Ft összeget.
3.
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: A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére  Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés (VP67.4.1.116) pályázat beadása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
Szebellédi Endre István polgármester: A pályázat keretében a településképet meghatározó épület, a
régi uradalmi iroda felújítását tervezik. Az önkormányzatnak 15 % önerőt kell vállalni. Színfoltja
volt a településnek a régi uradalmi iroda épület, mindenképpen fel kell újítani. Nyertes pályázat
esetén külsőleg fel lesz újítva az épület, illetve konferencia terem kialakítására kerül sor és
fűtéskorszerűsítésre. Az önkormányzatnak 8.823.527, Ftot kell a pályázat mellé tenni. Ezt most
tudjuk vállalni, hiba lenne kihagyni ezt a pályázatot. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és
Vagyonkezelő Bizottság, kérte a bizottsági vélemény ismertetését.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: Szükségesnek tartja a bizottság is a pályázat beadását,
egyhangúan támogatták.
Szebellédi Endre István polgármester: Miután további hozzászólás nem volt szavazásra tette fel az
előterjesztés elfogadását az alábbi határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (V.11.) Kt.. számú
határozata
Tárgy: A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére 
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés (VP67.4.1.116) pályázat beadása
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja, hogy a
Nagymágocs belterület 1109. helyrajzi számon az ingatlannyilvántartásba felvett,
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természetben Nagymágocs, Szentesi út 11. faliszám alatt található egykori Károlyi uradalom
Tiszttartó házát a Vidékfejlesztési Program „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának
és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés VP67.4.1.116” jelű pályázati felhíváson részt vegyen. Amennyiben a
pályázatot támogatják, úgy a Képviselőtestület kinyilvánítja szándékát, miszerint a
támogatott projekt esetén a fejlesztés megvalósuljon. A Képviselőtestület a beruházáshoz
szükséges önerőt költségvetésében biztosítja. A szükséges önerő mértéke: 8.823.529, Ft,
azaz nyolcmilliónyolcszázhuszonháromezerötszázhuszonkilenc forint. A tervezett
fejlesztés megnevezése: „A Nagymágocsi tiszttartó ház rekonstrukciója”.
2. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervezett fejlesztés
előkészítéséhez kapcsolódó feladatokat elvégezze, illetve gondoskodjon a pályázat
benyújtásáról.
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 87/2016. (V.11.) Kt. számú
határozata
Tárgy: A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére  Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés (VP67.4.1.116) pályázat
beadása
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja, hogy a
Nagymágocs belterület 1109. helyrajzi számon az ingatlannyilvántartásba felvett,
természetben Nagymágocs, Szentesi út 11. faliszám alatt található egykori Károlyi uradalom
Tiszttartó házát a Vidékfejlesztési Program „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának
és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés VP67.4.1.116” jelű pályázati felhíváson részt vegyen. Amennyiben a
pályázatot támogatják, úgy a Képviselőtestület kinyilvánítja szándékát, miszerint a
támogatott projekt esetén a fejlesztés megvalósuljon. A Képviselőtestület a beruházáshoz
szükséges önerőt költségvetésében biztosítja. A szükséges önerő mértéke: 8.823.529, Ft,
azaz nyolcmilliónyolcszázhuszonháromezerötszázhuszonkilenc forint. A tervezett
fejlesztés megnevezése: „A Nagymágocsi tiszttartó ház rekonstrukciója”.
2. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervezett fejlesztés
előkészítéséhez kapcsolódó feladatokat elvégezze, illetve gondoskodjon a pályázat
benyújtásáról
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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
keretében beszerzett árajánlatok elbírálása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
Szebellédi Endre István polgármester: Korábbi ülésen döntöttek ennek a pályázatnak a beadásáról.
A pályázat első lépéseként most az árajánlatok elbírálása történik. Az előterjesztést tárgyalta a
Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság, kérte a bizottsági vélemény ismertetését.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: A pályázat előkészítésével kapcsolatosan kellett dönteni a
bizottságnak. A projekt előkészítő tanulmány elkészítésére a legolcsóbb árajánlatot adó,
BGKvalitás Pályázatíró és Mérnöki Kft. t javasolják kiválasztani.
Az engedélyezési szintű tervdokumentáció és tervezői költségvetés elkészítésre a legolcsóbb
árajánlatot adó AkkurátusTeam Szervező és Bonyolító Kftt javasolják kiválasztani.
Szebellédi Endre István polgármester: A projekt előkészítő tanulmány elkészítésére a legolcsóbb
árajánlatot adó, BGKvalitás Pályázatíró és Mérnöki Kft. t javasolta kiválasztani az alábbi
határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (V.11.) Kt számú
határozata
Tárgy: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével (TOP1.4.115) pályázat keretében beszerzett árajánlatok elbírálása
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével (TOP1.4.115) pályázat keretében beszerzett árajánlatok közül a projekt
előkészítő tanulmány elkészítésére a BGKvalitás Pályázatíró és Mérnöki Kft.t választja.
2. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert a tanulmány elkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. BGKvalitás Pályázatíró és Mérnöki Kft. 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
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döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 88/2016. (V.11.) Kt. számú
határozata
Tárgy: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (TOP1.4.115) pályázat keretében beszerzett
árajánlatok elbírálása
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével (TOP1.4.115) pályázat keretében beszerzett árajánlatok közül a projekt
előkészítő tanulmány elkészítésére az BGKvalitás Pályázatíró és Mérnöki Kft. t választja.
2. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert a tanulmány elkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. BGKvalitás Pályázatíró és Mérnöki Kft..  nyertes árajánlattevő
3. Irattár
Szebellédi Endre István polgármester: Az engedélyezési szintű tervdokumentáció és tervezői
költségvetés elkészítésre a legolcsóbb árajánlatot adó AkkurátusTeam Szervező és Bonyolító Kft t
javasolta kiválasztani az alábbi határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (V.11.) KT. számú
határozata
Tárgy: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével (TOP1.4.115) pályázat keretében beszerzett árajánlatok elbírálása
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével (TOP1.4.115) pályázat keretében beszerzett árajánlatok közül az
engedélyezési szintű tervdokumentáció és tervezői költségvetés elkészítésére az
AkkurátusTeam Szervező és Bonyolító Kft t választja.
2. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert az engedélyezési szintű tervdokumentáció és tervezői költségvetés
elkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. AkkurátusTeam Szervező és Bonyolító Kft  nyertes árajánlattevő
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 Önkormányzata Képviselőtestületének 89/2016. (V.11.) Kt. számú
határozata
Tárgy: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (TOP1.4.115) pályázat keretében beszerzett
árajánlatok elbírálása
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével (TOP1.4.115) pályázat keretében beszerzett árajánlatok közül az
engedélyezési szintű tervdokumentáció és tervezői költségvetés elkészítésére az
AkkurátusTeam Szervező és Bonyolító Kft t választja.
2. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert az engedélyezési szintű tervdokumentáció és tervezői költségvetés
elkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére.
Határozatot kapja:
4. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
1. AkkurátusTeam Szervező és Bonyolító Kft  nyertes árajánlattevő
2. Irattár
13. Napirend: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP4.1.115)
pályázat keretében beszerzett árajánlatok elbírálása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
Szebellédi Endre István polgármester: Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
pályázat 60 millió forint értékű. A pályázattal kapcsolatosan előzetesen beszerzett árajánlatokat
tárgyalta a Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság. Kérte a bizottsági vélemény ismertetését.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Az
árajánlatok közül a projekt előkészítő tanulmány elkészítésére a BGKvalitás Pályázatíró és
Mérnöki Kftt ajánlatát javasolják kiválasztani. Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére
pedig az AkkurátusTeam Szervező és Bonyolító Kft ajánlatát javasolják választani.
Szebellédi Endre István polgármester: Az árajánlatok közül a Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
javaslatának megfelelően projekt előkészítő tanulmány elkészítésére a BGKvalitás Pályázatíró és
Mérnöki Kftt ajánlatát javasolta kiválasztani az alábbi határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (V.11.) Kt.. számú
határozata
Tárgy: Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP4.1.115) pályázat keretében
beszerzett árajánlatok elbírálása
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1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése (TOP4.1.115) pályázat keretében beszerzett árajánlatok közül a
projekt előkészítő tanulmány elkészítésére a BGKvalitás Pályázatíró és Mérnöki Kft t
választja.
2. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert a tanulmány elkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. BGKvalitás Pályázatíró és Mérnöki Kft  nyertes árajánlattevő
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 Önkormányzata Képviselőtestületének 90/2016. (V.11.) Kt. számú
határozata
Tárgy: Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP4.1.115) pályázat
keretében beszerzett árajánlatok elbírálása
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése (TOP4.1.115) pályázat keretében beszerzett árajánlatok közül a
projekt előkészítő tanulmány elkészítésére a BGKvalitás Pályázatíró és Mérnöki Kft t
választja.
2. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert a tanulmány elkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. BGKvalitás Pályázatíró és Mérnöki Kft  nyertes árajánlattevő
3. Irattár
Szebellédi Endre István polgármester: Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére a Pénzügyi
és Vagyonkezelő Bizottság javaslatával megegyezően az AkkurátusTeam Szervező és Bonyolító
Kft ajánlatát javasolta választani az alábbi határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (V.11.) Kt. számú
határozata
Tárgy: Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP4.1.115) pályázat keretében
beszerzett árajánlatok elbírálása
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1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése (TOP4.1.115) pályázat keretében beszerzett árajánlatok közül
az engedélyezési szintű tervdokumentáció és tervezői költségvetés elkészítésére Az
engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére pedig az AkkurátusTeam Szervező és
Bonyolító Kftt választja.
2. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert az engedélyezési szintű tervdokumentáció és tervezői költségvetés
elkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. AkkurátusTeam Szervező és Bonyolító Kft  nyertes árajánlattevő
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 Önkormányzata Képviselőtestületének 91/2016. (V.11.) Kt. számú
határozata
Tárgy: Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP4.1.115) pályázat
keretében beszerzett árajánlatok elbírálása
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése (TOP4.1.115) pályázat keretében beszerzett árajánlatok közül
az engedélyezési szintű tervdokumentáció és tervezői költségvetés elkészítésére Az
engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére pedig az AkkurátusTeam Szervező és
Bonyolító Kftt választja.
2. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert az engedélyezési szintű tervdokumentáció és tervezői költségvetés
elkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. AkkurátusTeam Szervező és Bonyolító Kft  nyertes árajánlattevő
3. Irattár
14. Napirend: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
(TOP4.2.115) pályázat keretében beszerzett árajánlatok elbírálása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
Szebellédi Endre István polgármester: A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése pályázat 50 millió forint értékű beruházást jelent. Az árajánlatok bírálatát előzetesen a
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Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság végezte. Kérte a bizottsági vélemény ismertetését.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: A pályázat vonatkozásában az előkészítő tanulmány
elkészítésére a BGKvalitás Pályázatíró és Mérnöki Kftt javasolják megbízni. Az engedélyezési
szintű tervdokumentáció és tervezői költségvetés elkészítésével pedig Szilágyi Tibor egyéni
vállalkozót javasolják megbízni.
Szebellédi Endre István polgármester: Javasolta az előkészítő tanulmány elkészítésére a
BGKvalitás Pályázatíró és Mérnöki Kft kiválasztását a bizottsági javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (V.11.) Kt. számú
határozata
Tárgy: a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP4.2.115)
pályázat keretében beszerzett árajánlatok elbírálása
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP4.2.115) pályázat keretében beszerzett
árajánlatok közül a projekt előkészítő tanulmány elkészítésére a BGKvalitás Pályázatíró és
Mérnöki Kftt választja.
2. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert a tanulmány elkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. nyertes árajánlattevő
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 Önkormányzata Képviselőtestületének 92/2016. (V.11.) Kt. számú
határozata
Tárgy: a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP4.2.115)
pályázat keretében beszerzett árajánlatok elbírálása
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP4.2.115) pályázat keretében beszerzett
árajánlatok közül a projekt előkészítő tanulmány elkészítésére a BGKvalitás Pályázatíró és
Mérnöki Kftt választja.
2. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
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polgármestert a tanulmány elkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. nyertes árajánlattevő
3. Irattár
Szebellédi Endre István polgármester: A bizottsági javaslatnak megfelelően az engedélyezési
szintű tervdokumentáció és tervezői költségvetés elkészítésére Szilágyi Tibor egyéni vállalkozót
javasolta kiválasztani az alábbi határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (V.11.) Kt. számú
határozata
Tárgy: A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP4.2.115)
pályázat keretében beszerzett árajánlatok elbírálása
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP4.2.115) pályázat keretében beszerzett
árajánlatok közül az engedélyezési szintű tervdokumentáció és tervezői költségvetés
elkészítésére Szilágyi Tibor evt választja.
2. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert az engedélyezési szintű tervdokumentáció és tervezői költségvetés
elkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Szilágyi Tibor ev. nyertes árajánlattevő
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 93/2016. (V.11.) Kt. számú
határozata
Tárgy: a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP4.2.115)
pályázat keretében beszerzett árajánlatok elbírálása
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP4.2.115) pályázat keretében beszerzett
árajánlatok közül az engedélyezési szintű tervdokumentáció és tervezői költségvetés
elkészítésére Szilágyi Tibor evt választja.
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2. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert az engedélyezési szintű tervdokumentáció és tervezői költségvetés
elkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Szilágyi Tibor ev.nyertes árajánlattevő
15. Napirend: Netsurf Távközlési Kft. kérelme
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
Szebellédi Endre István polgármester: A Netsurf Távközlési Kft a hidroglóbuszon lévő területet
szeretné bérelni. A bérleti díj 80 %a az önkormányzaté, 20 % az Alföldvíz Zrtt illeti. Az
előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság. Kérte a bizottsági vélemény
ismertetését.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: Támogatták a kérelmet, javasolják a határozati javaslat
elfogadását. A lakosság felé szolgáltatásbővítésről van szó, az önkormányzat bérleti díjat kap, a
lakosság csak nyerhet ezzel.
Szebellédi Endre István polgármester: A szolgáltató ígérte, hogy Ótompahát lakosai számára is
biztosítják az internet szolgáltatást. Javasolta az előterjesztés elfogadását az alábbi határozati
javaslanak megfelelően.

Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (V.11.) Kt. számú
határozata
Tárgy: Netsurf Távközlési Kft. kérelme
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Netsurf.
Távközlési Kft. a víztoronyra bérleti szerződést kössön az üzemeltetővel.
Határozatról értesítést kap:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Netsurf. Távközlési Kft.
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 Önkormányzata Képviselőtestületének 94/2016. (V.11.) Kt. számú
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határozata
Tárgy: Netsurf Távközlési Kft. kérelme
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Netsurf.
Távközlési Kft. a víztoronyra bérleti szerződést kössön az üzemeltetővel.
Határozatról értesítést kap:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Netsurf. Távközlési Kft.
3. Irattár
16. Napirend: Egyebek
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
1. Lakáscélú támogatások elbírálása.
Szebellédi Endre István polgármester: Vámos Mihályné Nagymágocs, Szentesi út 20. sz. alatti
lakos lakáscélú támogatás iránti kérelmet nyújtott be. A kérelmet előzetesen véleményezte a
Szociális és Humánpolitikai Bizottság. Kérte a bizottsági vélemény ismertetését.
Nagy Anikó képviselő, SZHB elnök: Kérelmező jövedelme meghaladja a helyi rendeletben előírt
jövedelemhatárt, valamint az előző lakáscélú támogatás visszafizetés óta nem telt el 3 év. Nem
javasolja a bizottság a helyi lakáscélú támogatás megállapítását. A bizottság azt javasolta próbálja a
kárt a biztosítóval rendezni.
Szebellédi Endre István polgármester: A kérelem elutasítását javasolta, mivel a jogosultsági
feltételeknek nem felel meg a kérelmező.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (V.11.) Kt. számú
határozata
Tárgy: Vámos Mihályné helyi lakáscélú támogatás iránti kérelme
Nagymágocs Nagyközség Képviselőtestülete Vámos Mihályné Nagymágocs, Szentesi út 20. szám
alatti lakos lakáscélú támogatás iránt kérelmét elutasítja.
Ezen határozat ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.
Indokolás
.
Vámos Mihályné Nagymágocs, Szentesi út 20. szám alatti lakos lakóházuk felújítása érdekében
lakáscélú támogatás iránt kérelmet terjesztett elő. Kérelemhez csatolta az elbíráláshoz szükséges
iratokat.
Kérelmező lakásában tüzeset miatt felújítási munkálatokra van szükség, a tető lezárásánál falazás
és festés. A munkálatok költsége 710.000, Ft. A kérelmező egyedül élő nyugdíjas, a havi
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jövedelme 58.295, Ft/hó. Kérelmező lakásigénye méltányolható. Lakáscélú támogatásban már
részesült, amelyet 2015. évben rendben visszafizetett..
Az önkormányzat helyi lakáscélú támogatásokról szóló 5/2001. (V. 3.) Ör. 4. § (4) bekezdése
alapján igénylő csak egy alkalommal és egyféle jogcímen kaphat támogatást, ha a családban az egy
főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének másfélszeresét. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg 28.500, Ft, ennek
másfélszerese 42.750, Ft. Kérelmező esetében a jövedelem ezen összeget meghaladja, valamint
már részesült támogatásban és a rendben történő visszafizetés óta még nem telt el 3 év, ezért
lakáscélú támogatás számára nem állapítható meg.
A Testület döntése nem önkormányzati hatósági ügy, ezért államigazgatási úton jogorvoslattal élni
ellene nem lehet. Amennyiben kérelmező a döntéssel nem ért egyet a polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény általános szabályai szerint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bírósághoz fordulhat igénye érvényesítése érdekében.
Határozatról értesítést kap: Vámos Mihályné Nagymágocs, Szentesi út 20.
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 95/2016. (V.11.) Kt. számú
határozata
Tárgy: Vámos Mihályné helyi lakáscélú támogatás iránti kérelme
Határozat
Nagymágocs Nagyközség Képviselőtestülete Vámos Mihályné Nagymágocs, Szentesi út 20. szám
alatti lakos lakáscélú támogatás iránt kérelmét elutasítja.
Ezen határozat ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.
Indokolás
.
Vámos Mihályné Nagymágocs, Szentesi út 20. szám alatti lakos lakóházuk felújítása érdekében
lakáscélú támogatás iránt kérelmet terjesztett elő. Kérelemhez csatolta az elbíráláshoz szükséges
iratokat.
Kérelmező lakásában tüzeset miatt felújítási munkálatokra van szükség, a tető lezárásánál falazás
és festés. A munkálatok költsége 710.000, Ft. A kérelmező egyedül élő nyugdíjas, a havi
jövedelme 58.295, Ft/hó. Kérelmező lakásigénye méltányolható. Lakáscélú támogatásban már
részesült, amelyet 2015. évben rendben visszafizetett..
Az önkormányzat helyi lakáscélú támogatásokról szóló 5/2001. (V. 3.) Ör. 4. § (4) bekezdése
alapján igénylő csak egy alkalommal és egyféle jogcímen kaphat támogatást, ha a családban az egy
főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének másfélszeresét. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg 28.500, Ft, ennek
másfélszerese 42.750, Ft. Kérelmező esetében a jövedelem ezen összeget meghaladja, valamint
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már részesült támogatásban és a rendben történő visszafizetés óta még nem telt el 3 év, ezért
lakáscélú támogatás számára nem állapítható meg.
A Testület döntése nem önkormányzati hatósági ügy, ezért államigazgatási úton jogorvoslattal élni
ellene nem lehet. Amennyiben kérelmező a döntéssel nem ért egyet a polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény általános szabályai szerint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bírósághoz fordulhat igénye érvényesítése érdekében.
Határozatról értesítést kap: Vámos Mihályné Nagymágocs, Szentesi út 20.
Szebellédi Endre István polgármester: Szabics Norbert János és felesége Nagymágocs, Iskola u. 5.
sz. alatti lakosok szintén lakáscélú támogatás iránti kérelmet nyújtottak be. A kérelmet előzetesen
véleményezte a Szociális és Humánpolitikai Bizottság. Kérte a bizottsági vélemény ismertetését.
Nagy Anikó képviselő, SZHB elnök: A kérelmezők nyilatkozata alapján az egy főre eső
jövedelmük meghaladja a helyi rendeletben előírt jövedelemhatárt. Az igazolások nem lettek a
kérelemhez becsatolva. A bizottság a kérelem elutasítását javasolja.
Szebellédi Endre István polgármester: A kérelem elutasítását javasolta, mivel a jogosultsági
feltételeknek nem felelnek meg a kérelmezők. A kérelemhez nem csatolták az elbíráláshoz
szükséges mellékleteket.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (V.11.) Kt. számú
határozata
Tárgy: Szabics Norbert János és Szabicsné Vékony Ágnes helyi lakáscélú támogatás iránti kérelme
Nagymágocs Nagyközség Képviselőtestülete Szabics Norbert János és Szabicsné Vékony Ágnes
Nagymágocs, Iskola u. 5. szám alatti lakosok lakáscélú támogatás iránt kérelmét elutasítja.
Ezen határozat ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.
Indokolás
.
Szabics Norbert János és Szabicsné Vékony Ágnes Nagymágocs, Iskola u. 5. szám alatti lakosok
lakóházuk felújítása érdekében lakáscélú támogatás iránt kérelmet terjesztettek elő..
Kérelmezők fürdőszoba felújítást, festést, padlózat javítást terveznek. A munkálatok költsége
600.000, Ft. A kérelmezők fiatal házasok, 3 gyermeket nevelnek. Az egy főre jutó jövedelmük
81.968, Ft/hó. Kérelmezők lakásigénye méltányolható, lakáscélú támogatásban eddig nem
részesültek.
Az önkormányzat helyi lakáscélú támogatásokról szóló 5/2001. (V. 3.) Ör. 4. § (4) bekezdése
alapján igénylő csak egy alkalommal és egyféle jogcímen kaphat támogatást, ha felújításra kért
támogatás esetén a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg fiatal
házasoknál a mindenkori minimálbért. A minimálbér összege jelenleg 73.815, Ft.
A kérelmezők nem csatoltak kérelmükhöz sem jövedelemigazolásokat, sem a tervezett felújítási
munkálatokra vonatkozó költségvetést sem Hiánypótlásra 2016. március 6án lettel felszólítva,
melynek a mai napig nem tettek eleget. Nyilatkozatuk alapján az egy főre jutó jövedelmük
meghaladja a helyi rendeletben előírt jövedelemhatárt. Igazolások nélkül azonban az egy főre jutó
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jövedelmet meghatározni nem lehet, ezért a lakáscélú támogatás iránti kérelmüket elbírálni sem
lehet, valamint a hiánypótlásnak sem tettek eleget, ezért a testület a kérelmet elutasította.
.
A Testület döntése nem önkormányzati hatósági ügy, ezért államigazgatási úton jogorvoslattal élni
ellene nem lehet. Amennyiben kérelmező a döntéssel nem ért egyet a polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény általános szabályai szerint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bírósághoz fordulhat igénye érvényesítése érdekében.
Határozatról értesítést kap: Szabics Norbert János és Szabicsné Vékony Ágnes Nagymágocs, Iskola
u. 5.
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 96/2016. (V.11.) Kt. számú
határozata
Tárgy: Szabics Norbert János és Szabicsné Vékony Ágnes helyi lakáscélú támogatás iránti
kérelme
Határozat
Nagymágocs Nagyközség Képviselőtestülete Szabics Norbert János és Szabicsné Vékony Ágnes
Nagymágocs, Iskola u. 5. szám alatti lakosok lakáscélú támogatás iránt kérelmét elutasítja.
Ezen határozat ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.
Indokolás
.
Szabics Norbert János és Szabicsné Vékony Ágnes Nagymágocs, Iskola u. 5. szám alatti lakosok
lakóházuk felújítása érdekében lakáscélú támogatás iránt kérelmet terjesztettek elő..
Kérelmezők fürdőszoba felújítást, festést, padlózat javítást terveznek. A munkálatok költsége
600.000, Ft. A kérelmezők fiatal házasok, 3 gyermeket nevelnek. Az egy főre jutó jövedelmük
81.968, Ft/hó. Kérelmezők lakásigénye méltányolható, lakáscélú támogatásban eddig nem
részesültek.
Az önkormányzat helyi lakáscélú támogatásokról szóló 5/2001. (V. 3.) Ör. 4. § (4) bekezdése
alapján igénylő csak egy alkalommal és egyféle jogcímen kaphat támogatást, ha felújításra kért
támogatás esetén a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg fiatal
házasoknál a mindenkori minimálbért. A minimálbér összege jelenleg 73.815, Ft.
A kérelmezők nem csatoltak kérelmükhöz sem jövedelemigazolásokat, sem a tervezett felújítási
munkálatokra vonatkozó költségvetést sem Hiánypótlásra 2016. március 6án lettel felszólítva,
melynek a mai napig nem tettek eleget. Nyilatkozatuk alapján az egy főre jutó jövedelmük
meghaladja a helyi rendeletben előírt jövedelemhatárt. Igazolások nélkül azonban az egy főre jutó
jövedelmet meghatározni nem lehet, ezért a lakáscélú támogatás iránti kérelmüket elbírálni sem
lehet, valamint a hiánypótlásnak sem tettek eleget, ezért a testület a kérelmet elutasította.
.
A Testület döntése nem önkormányzati hatósági ügy, ezért államigazgatási úton jogorvoslattal élni
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ellene nem lehet. Amennyiben kérelmező a döntéssel nem ért egyet a polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény általános szabályai szerint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bírósághoz fordulhat igénye érvényesítése érdekében.
Határozatról értesítést kap: Szabics Norbert János és Szabicsné Vékony Ágnes Nagymágocs, Iskola
u. 5.
2. Szociális Szolgáltató Központ szakmai alapdokumentumainak módosítása.
Szebellédi Endre István polgármester: A Szociális Szolgáltató Központ szakmai
alapdokumentumait az idősek demens ellátásának bevezetése okán módosítani szükséges.
Nagy Anikó képviselő: Mint intézményvezető elmondta, hogy módosítani szükséges
dokumentumok a Szakmai Program, ezen belül a házirendet az idősek és demens betegek ellátására,
valamint a megállapodás tervezet és a Szervezeti és Működési Szabályzat.
Szebellédi Endre István polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Szociális és Humánpolitikai
Bizottság, kérte a bizottsági vélemény ismertetését.
Reményi Ferencné képviselő, bizottsági tag: A szakmai alapdokumentumok módosításait a
jogszabálynak megfelelőnek tartotta a bizottság, ezért elfogadásra javasolják.
Szebellédi Endre István polgármester: Kibővült az intézmény szolgáltatása, ezért módosítani kell a
dokumentumokat. Az önkormányzatnak célkitűzése, hogy javuljon az ellátórendszer
infrastruktúrája, a szolgáltatások száma és minősége.
Javasolta a Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására vonatkozó előterjesztés elfogadását. az alábbi határozati javaslatnak
megfelelően.

Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (V.11.) Kt. számú
határozata
Tárgy: Szociális Szolgáltató Központ szakmai alapdokumentumainak módosítása
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Nagymágocsi Szociális
Szolgáltató Központ szakmai alapdokumentumait  Szakmai Program és Szervezeti és
Működési Szabályzat – 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.
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A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
A Képviselőtestület a határozati javaslatnak megfelelően 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 97/2016. (V.11.) Kt. számú
határozata
Tárgy: Szociális Szolgáltató Központ szakmai alapdokumentumainak módosítása
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Nagymágocsi Szociális
Szolgáltató Központ szakmai alapdokumentumait  Szakmai Program és Szervezeti és
Működési Szabályzat – elfogadja.
Határozatról értesítést kap:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ
3. Irattár
Szebellédi Endre István polgármester: A napirendi pontok végére érve megadta a szót a
képviselőknek és a megjelent vendégeknek. A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem volt.
Siska József nagymágocsi lakos: A Szentesi útról a Dózsa György utcába történő lámpatest
áthelyezést kért.
Szebellédi Endre István polgármester: Kérte írásban nyújtsa be a kérelmet, azt követően tudnak az
üggyel foglalkozni. Határozza meg pontosan honnan hová kéri a közvilágítási lámpa áthelyezését.
Arra volt már példa, hogy történt lámpatest áthelyezés, ennek a költsége azonban 5060 ezer forint.

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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