12/2016.
Jegyzőkönyv
Készült Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. május 31én 15.00
órai kezdettel megtartott rendkívüli 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, Simondán Pál képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Vida Bernadett jegyző.
Megjelent meghívottak:

dr. Libor Melinda Szentes Járási Hivatal képviseletében, Varjú Tamás
Józsefné Makai Sára mb. intézményvezető, Felföldi Róbert gazdasági
vezető.

.
Jegyzőkönyvvezető: Molnárné Vida Rozália igazgatási főmunkatárs.
Szebellédi Endre István polgármester: Megnyitotta a képviselőtestületi ülést, köszöntötte az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselőtestület tagjai közül jelen
van 6 fő.. Egy képviselő lemondott 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 napirendet javasolta vegyék le napirendről. Az egyebek napirendi pont keretében
javasolta megtárgyalni: 1. Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okirat
elfogadása 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 3. Az önkormányzat
2015. évi költségvetési zárszámadása 4. Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
költségvetési zárszámadása 5. Az önkormányzat által 2013. évben a központi költségvetésből
igényelt és kapott támogatások elszámolása.
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: Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
2. Napirend: Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde férőhelyeinek
meghatározása
Előadó: Varjú Tamás Józsefné Makai Sára
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
3. Napirend: Nagymgocsi Szociális Szolgáltató Központ alapszolgáltatás ellátott létszámának
módosítása.
Előadó: Nagy Anikó intézményvezető
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Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
4. Napirend: Az önkormányzat által biztosított szociális ellátásokról szóló Nagymágocs
Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2016 (II.25.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: dr. Vida Bernadett jegyző
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
5. Napirend: Egyebek
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
1. Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okirat elfogadása
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
3. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadása
4. Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési zárszámadása
5. Az önkormányzat által 2013. évben a központi költségvetésből igényelt és kapott
támogatások elszámolása.
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 98/2016. (V. 31.)Kt. határozata
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete jelen ülés napirendjét az
alábbiakban határozza meg:
1. Napirend: Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
2. Napirend: Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde férőhelyeinek
meghatározása
Előadó: Varjú Tamás Józsefné Makai Sára
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
3. Napirend: Nagymgocsi Szociális Szolgáltató Központ alapszolgáltatás ellátott létszámának
módosítása.
Előadó: Nagy Anikó intézményvezető
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
4. Napirend: Az önkormányzat által biztosított szociális ellátásokról szóló Nagymágocs
Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2016 (II.25.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: dr. Vida Bernadett jegyző
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
5. Napirend: Egyebek
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Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
1. Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okirat elfogadása
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
3. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadása
4. Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési zárszámadása
5. Az önkormányzat által 2013. évben a központi költségvetésből igényelt és kapott
támogatások elszámolása.
1. Napirend: Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
Szebellédi Endr István polgármester: A Közbeszerzési Szabályzat módosításával kapcsolatos
előterjesztést a képviselők megkapták. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Vagyonkezelő
Bizottság. Kérte a bizottsági vélemény ismertetését.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: A bizottság tárgyalta az előterjesztést. Elfogadásra javasolják a
Közbeszerzési Szabályzatot.
Szebellédi Endre István polgármester: A bizottsági javaslattal megegyezően elfogadásra javasolta
az előterjesztést az alábbi határozati javaslatnak megfelelően
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Képviselőtestületének …./2016. (V. 31.) Kt. határozata
Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat módosítása
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Közbeszerzési Szabályzatot
elfogadja
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester
2. Irattár
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 6 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
A Képviselőtestület a határozati javaslatnak megfelelően 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 99/2016. (V. 31.)Kt. határozata
Tárgy Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Közbeszerzési Szabályzatot
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elfogadja
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester
2. Irattár
2. Napirend: Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde férőhelyeinek
meghatározása
Előadó: Varjú Tamás Józsefné Makai Sára
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Szebellédi Endre István polgármester: A Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
férőhelyeinek meghatározásával kapcsolatos írásos előterjesztést a képviselők megkapták.
Megkérdezte a napirendi pont előadóját vane szóbeli kiegészítése?
Varjú Tamás Józsefné Makai Sára mb. intézményvezető: Kiegészítésként elmondta, hogy ebben az
évben kevés volt a beiratkozott gyerek, de kikérték a születések számát és a következő nevelési
évben már 28 gyerek született. Jövőre már 24 főre emelkedik a létszám, ezért szeretnék a 3
csoportot továbbra is működtetni. A statisztikából látszik, hogy a következő években emelkedik a
gyermeklétszám.
Szebellédi Endre István polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Szociális és Humánpolitikai
Bizottság. Kérte a bizottsági vélemény ismertetését.
Nagy Anikó képviselő, SZHB elnök: A bizottság tárgyalta az előterjesztést. Javasolják elfogadását.
Szebellédi Endre István polgármester: Ebben az évben 15 fő iratkozott be az óvodába. Amennyiben
statisztika került az intézményvezető kezébe, abból lehete tudni hány fő iratkozhatott volna be az
óvodába?
Varjú Tamás Józsefné Makai Sára mb. intézményvezető: Nem volt több gyerek aki beiratkozhatott
volna az óvodába.
dr. Vida Bernadett jegyző: A 2016/17es tanévben a székhelyintézményben 3 csoport, a
tagintézményben 1 csoport indulna. Amennyiben a képviselőtestület engedélyezi a csoport
létszámok a nevelési év során legfeljebb húsz százalékkal megemelhetők lennének amennyiben ezt
új gyermek felvétele, átvétele indokolja.
Szebellédi Endre István polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatosan további hozzászólás nem
volt, kérte elfogadását az alábbi határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Képviselőtestületének …./2016. (V. 31.) Kt. határozata
Tárgy: A 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása.
1.

Nagymágocs Nagyközség Képviselőtestülete, mint fenntartó a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) d) pontja alapján a Nagymágocsi Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményben a 2015/2016os nevelési évben indítható óvodai
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csoportok számát 4 csoportban határozza meg az alábbiak szerint: 3 csoport a
székhelyintézményben és 1 csoport az árpádhalmi tagintézményben.
2.

A Képviselőtestület az Nkt. 25.§ (7) bekezdése alapján engedélyezi a csoportra
megállapított maximális létszámnak a nevelési év indításánál legfeljebb húsz százalékkal
történő átlépését, továbbá függetlenül az indított csoportok számától, akkor is, ha a nevelési
év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt

Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester
2. Varjú Tamás Józsefné Makai Sára mb. intézményvezető
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 100/2016. (V. 31.) Kt. határozata
Tárgy: A 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása.
Határozat
1.

Nagymágocs Nagyközség Képviselőtestülete, mint fenntartó a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) d) pontja alapján a Nagymágocsi Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményben a 2015/2016os nevelési évben indítható óvodai
csoportok számát 4 csoportban határozza meg az alábbiak szerint: 3 csoport a
székhelyintézményben és 1 csoport az árpádhalmi tagintézményben.

2.

A Képviselőtestület az Nkt. 25.§ (7) bekezdése alapján engedélyezi a csoportra
megállapított maximális létszámnak a nevelési év indításánál legfeljebb húsz százalékkal
történő átlépését, továbbá függetlenül az indított csoportok számától, akkor is, ha a nevelési
év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt.

Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester
2. Varjú Tamás Józsefné Makai Sára mb. intézményvezető
3. Napirend: Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ alapszolgáltatás ellátotti
létszámának módosítása.
Előadó: Nagy Anikó intézményvezető
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Szebellédi Endre István polgármester: A Szociális Szolgáltató Központ alapszolgáltatás ellátotti
létszám módosítására vonatkozó írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Megkérdezte a
napirendi pont előadóját vane szóbeli kiegészítése?
Nagy Anikó intézményvezető: Kiegészítése nincs. Leírta az előterjesztésben, hogy jelenleg 18 fő
5

létszám szerepel a házi segítségnyújtás esetében a működési engedélyükben Nincs ennyi létszám,
jogszabályváltozás miatt felül lett vizsgálva a létszám. Az ellátottak száma jelenleg 9 fő. Egy
szakdolgozó látja el ezt a feladatot. Ezért kérik a módosítást. A Szociális és Humánpolitikai
Bizottság véleményezte az előterjesztést, javasolják elfogadását.
Szebellédi Endre István polgármester: Miután további hozzászólás nem volt, kérte az előterjesztés
elfogadását az alábbi határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Képviselőtestületének …./2016. (V. 31.) Kt. határozata
Tárgy:Nagymágocsi
módosítása.

Szociális

Szolgáltató

Központ alapszolgáltatás ellátotti

létszámának

1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Nagymágocsi Szociális
Szolgáltató Központ alapszolgáltatás házi segítségnyújtás befogadott ellátotti létszámát 10
főben határozza meg.
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 101/2016. (V. 31.)Kt. Határozata
Tárgy Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ alapszolgáltatás ellátotti létszámának
módosítása
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Nagymágocsi Szociális
Szolgáltató Központ alapszolgáltatás házi segítségnyújtás befogadott ellátotti létszámát 10
főben határozza meg
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester
2. Nagy Anikó intézményvezető
4. Napirend: Az önkormányzat által biztosított szociális ellátásokról szóló Nagymágocs
Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2016 (II.25.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: dr. Vida Bernadett jegyző
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
Szebellédi Endre István polgármester: A rendeletmódosításra vonatkozó előterjesztést a képviselők
megkapták. Az előterjesztést tárgyalta a Szociális és Humánpolitikai Bizottság és a Pénzügyi és
Vagyonkezelő Bizottság. Kérte a bizottsági vélemények ismertetését.
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Nagy Anikó képviselő, SZHB elnök: A bizottság javasolja elfogadását. Néhány évvel ezelőtt már
szerepelt a helyi rendeletben, hogy akinek a jövedelme nem éri el a nyugdíjminimumot, azok
részére ingyenes volt a szociális szolgáltatások igénybe vétele. Jelenleg is 10 fő alatti az a létszám,
akiknek ilyen kicsi jövedelmük van.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: A
Támogatják.

Pénzügyi bizottság tárgyalta a rendeletmódosítást.

Szebellédi Endre István polgármester: Az a véleménye, hogy segíteni kell a rászorultakon,
amennyire a kapacitás engedi. Találkozott azonban a napokban olyan esettel, mi ezt a véleményét
kissé megváltoztatta. A napokban felajánlotta a közfoglalkoztatási programban való részvételt egy
munkanélkülinek, aki ezt visszautasította és ezért kizárták a támogatásból. Jelenleg semmilyen
jövedelme nincs, de inkább vállalta ezt és nem fogadta el a közmunkát. Amennyiben meghozzák ezt
a rendeletet, az ilyen esetekre is figyelni kell.
Nagy Anikó képviselő: Rászorultságot, életkort is vizsgálják a jövedelmi viszonyok mellett a
szociális törvény alapján. Ezzel a módosítással a valóban rászorultakon tudnak segíteni.
Szebellédi Endre István polgármester: Miután további hozzászólás nem volt javasolta elfogadni
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének .../2016. (V. 11.) önkormányzati
rendeletét az önkormányzat által biztosított szociális ellátásokról szóló 6/2016. (II. 25.)
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 9/2016. (V. 31.)
önkormányzati rendeletét Az önkormányzat által biztosított szociális ellátásokról szóló
6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
5. Napirend: Egyebek
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
5/1. Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okirat elfogadása
dr. Vida Bernadett jegyző: A várható gyermeklétszám csökkenés miatt módosítani kell az alapító
okiratot is. A maximális gyermeklétszám a székhelyintézményben 66 fő, tagintézményben 13 fő. A
módosító okiratban ez szerepel és ez kerül az egységesbe.
Szebellédi Endre István polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatosan további hozzászólás nem
volt, kérte az alapító okirat elfogadását az alábbi határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Képviselőtestületének …./2016. (V. 31.) Kt. határozata
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Tárgy:Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okirat elfogadása
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata képviselőtestülete a Nagymágocsi Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát elfogadja.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester helyben
2. Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
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 102/2016. (V. 31.)Kt. Határozata
Tárgy: Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okirat elfogadása
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata képviselőtestülete a Nagymágocsi Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát elfogadja.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester helyben
2. Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
5/2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
Szebellédi Endre István polgármester: A költségvetésben módosítást jelentett a hivatal esetében,
hogy dolgozók elmentek és jöttek új dolgozók. A tavalyi év nehezen indult, volt egy tetemes hitel
állománya az önkormányzatnak. Jelentős összegeket kapott az önkormányzat rendkívüli
önkormányzati támogatásként. Több pályázat esetében sikerült elszámolni, ilyen volt a LEADER
pályázat. Lezárult papíron a szennyvízberuházás pályázata. Elszámoltak az energetikai pályázat és
a könyvtár felújítási és eszközbeszerzési pályázat vonatkozásában is. A tavalyi év sikeres és pozitív
volt a bevételek szempontjából, a teljesítmény szempontjából. Az idei év is hasonló sikerekkel
kecsegtet, remélhetőleg a beadott pályázatok nyerni fognak.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt kérte az önkormányzat 2015. évi
költségvetésiének módosítására vonatkozó rendelettervezet elfogadását.
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 10/2016. (V. 31.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 6.)
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önkormányzati rendelet módosításról.
5/3. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadása
Szebellédi Endre István polgármester: Az önkormányzat zárszámadására vonatkozó előterjesztés
tartalmazza az önkormányzat konszolidált kiadásait, bevételeit, eredeti és módosított
előirányzatokat, valamint a teljesítést. A közös önkormányzati hivatal külön szerepel. A
vagyonmérleg is megtekinthető.
Drubináné Fodor Katalin alpolgármester: A táblázatok, kimutatások teljes körűek elfogadhatóak.
Nem látja akadályát a zárszámadás elfogadásának.
Szebellédi Endre István polgármester: Két észrevétele volt. A személyi juttatások és a dologi
kiadások határozzák meg az önkormányzat kiadásait. Nagymágocson nem mindig volt arányban a
teljesítmény azzal, amit a fenntartó elvár. A bevételek a módosított előirányzathoz képest 76 %os
teljesítést mutat. Az intézményektől el kell várni, hogy megpróbálják hozni a szintet, amit
meghatároz a képviselőtestület, a fenntartó önkormányzat. Ahhoz, hogy az önkormányzat
költségvetése tartható legyen az intézményeknek is teljesíteni kell. Az elkövetkezőkben a
közfoglalkoztatottak programját kell tovább fejleszteni, hogy az önerőt legalább megtermelje a
program.
Felföldi Róbert gazdasági vezető: A közfoglalkoztatási programban nagy előny, hogy a termékeket
a konyhán felhasználják, nemcsak a piacon értékesítik.
Drubináné Fodor Katalin alpolgármester: Vannak bevételek amik nem teljesültek.
Felföldi Róbert gazdasági vezető: Az iparűzési adó esetben visszafizetési kötelezettség keletkezett,
mivel nagy adózó távozott a községből.
Szebellédi Endre István polgármester: Ez még az előző ciklusban történt, így örököltük meg ezt a
helyzetet.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt kérte az önkormányzat 2015. évi
költségvetési zárszámadására vonatkozó rendelettervezet elfogadását.
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 11/2016. (V. 31.)
önkormányzati rendeletét
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata 2015. évi
zárszámadásáról.
5/4. Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési zárszámadása
Szebellédi Endre István polgármester: A közös önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetési
zárszámadását külön kell elfogadni. Kérte az előterjesztés elfogadását az alábbi határozati
javaslatnak megfelelően.
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Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete …../2016. (…….) sz. Kt. határozat
Tárgy: Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési zárszámadása.
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és az előterjesztés 1.
számú mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja a Nagymágocsi Közös Önkormányzati
Hivatal 2015. évi költségvetési zárszámadását.
Határozatról értesítést kap:
1.Szebellédi Endre István polgármester  helyben
2.dr. Vida Bernadett jegyző  helyben
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
103/2016. (V. 31.) Kt.
határozata
Tárgy: Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési zárszámadása
Határozat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és az előterjesztés 1.
számú mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja a Nagymágocsi Közös Önkormányzati
Hivatal 2015. évi költségvetési zárszámadását.
5/5. Az önkormányzat által 2013. évben a központi költségvetésből igényelt és kapott
támogatások elszámolása.
Szebellédi Endre István polgármester: Az önkormányzat által 2013. évben a központi
költségvetésből igényelt és kapott támogatások elszámolása. megtörtént és az önkormányzat
részére megállapított visszafizetési kötelezettség 72.000, Ft, mely összeg már visszafizetésre
került.
Felföldi Róbert gazdasági vezető: Egy lezárt évet, amit már képviselőtestület, kincstár és a NGM
jóváhagyott, próbálják még egyszer felülvizsgálni a Magyar Államkincstár részéről.
Szebellédi Endre István polgármester: Az önrevíziós adatok elfogadását javasolta az alábbi
határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete …../2016. (…….) sz. Kt. határozat
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Tárgy: Az önkormányzat által 2013. évben a központi költségvetésből igényelt és kapott
támogatások elszámolása.
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat által 2013. évben a
központi költségvetésből igényelt és kapott támogatások felülvizsgálata során keletkezett, a
Magyar Államkincstár 12163/2/2015. sz. irata szerinti Záradékot elfogadja.
Határozatról értesítést kap:
1.Szebellédi Endre István polgármester  helyben
2, Irattár
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 6 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
A Képviselőtestület a határozati javaslatnak megfelelően 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
104/2016. (V. 31.) Kt.
határozata
Tárgy: Az önkormányzat által 2013. évben a központi költségvetésből igényelt és kapott
támogatások elszámolása.
Határozat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat által 2013. évben a
központi költségvetésből igényelt és kapott támogatások felülvizsgálata során keletkezett, a
Magyar Államkincstár 12163/2/2015. sz. irata szerinti Záradékot elfogadja.
Határozatról értesítést kap:
1.Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Irattár
Szebellédi Endre István polgármester: A napirendi pontok végére érve megadta a szót a
képviselőknek
Nagy Anikó képviselő: Az érintett lakosok közül többen kérdezték, hogy az ivóvízjavítóprogram
kapcsán történt munkálatok utáni helyreállítás mikor történik meg?
Szebellédi Endre István polgármester: Helyszíni bejárást hívott össze, a helyreállítás határideje
május 31. a jegyzőkönyv alapján. Amennyiben nem történik meg a helyreállítás élni fognak azzal a
jogukkal, hogy bírósági útra terelik az ügyet.
Simondán Pál képviselő: A heti szemétszállítás bevezetése kapcsán többen megkeresték, hogy
szeretnénk kisebb méretűre cserélni a kukát. A szolgáltatótól olyan tájékoztatást kaptak, hogy
nekik kell megvenni az edényeket.
Szebellédi Endre István polgármester: Új szolgáltató végzi a szemétszállítást. Az új szolgáltató nem
bír olyan raktárkészlettel, hogy kiszolgálja a lakosokat. Felkeresi a korábbi szolgáltatót a megoldás
érdekében. Nem drágult a szállítási díj. Legtöbbet úgy tudnak a lakosok spórolni, ha átállnak a
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szelektív hulladék gyűjtésre.
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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