7/2016.
Jegyzőkönyv
Készült Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. március 30án
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, Simondán Pál képviselő
Távolmaradásának okát nem jelezte: Ábrahámné Juhász Mária képviselő.
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Vida Bernadett jegyző.
Megjelent meghívottak:

dr. Libor Melinda Szentes Járási Hivatal képviseletében, Molnár
Tamás Erika mb. intézményvezető, Varjú Tamás Józsefné Makai
Sára mb. intézményvezető, Balogh Szabó Imre r. ezredes
kapitányságvezető
Bohák János c. tűzoltó alezredes mb.
tűzoltóparancsnok, Hortobágyi Gyula Rádió 451.
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, 1
képviselő Ábrahámné Juhász Mária képviselő nem jelezte távolmaradásának okát. Köszöntötte
az ülésen dr. Vida Bernadett jegyzőt, a megjelent meghívottakat. Javasolta a meghívóban szereplő
napirendi pontok megtárgyalását az alábbi módosításokkal. Javasolta levenni napirendről a
Vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának fejlesztése – Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítése (VP67.4.1.116 pályázat előterjesztést, mivel a pályázattal kapcsolatosan
bizonyos feltételek megváltoztak, új előterjesztés készül. Az Egyebek napirendi pont keretében
javasolta megtárgyalni: 1. Tölgyes utcai kiegészítő beruházással kapcsolatosan műszaki ellenőri
feladatok ellátásához szükséges árajánlat kiválasztása, 2. Média reklámszerződés, 3. Idősek
nappali ellátására vonatkozó férőhelyek számának emelése, 4. Árajánlat a nagymágocsi
hulladéklerakó utógondozási feladataira.
Megkérdezte vane más napirendi javaslat. Megállapította, hogy nincs. Kérte a napirend
megtárgyalásra való elfogadását az alábbi határozati javaslatnak megfelelően:
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete jelen ülés napirendjét az
alábbiakban határozza meg:
1. Napirend Beszámoló az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi
tevékenységéről
Előadó: Bohák János c. tűzoltó alezredes, mb. parancsnok
2. Napirend: Szentesi Rendőrkapitányság beszámolója a település közbiztonságának
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helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, az azzal kapcsolatos
feladatokról
Előadó:Balogh Szabó Imre r.ezredes, Szentesi Rendőrkapitányság
3. Napirend: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló
elfogadása
Előadó: Nagy Anikó intézményvezető
Heredeáné Sprok Magdolna ügyintéző
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
4. Napirend: Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár
beszámolója a 2015. évi közművelődési tevékenységéről
Előadó: MolnárTamás Erika mb. igazgató
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
5. Napirend: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2016. évi
munkatervének elfogadása
Előadó: MolnárTamás Erika mb. igazgató
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
6. Napirend Beszámoló a két testületi ülés között történt eseményekről
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
7. Napirend: Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata gazdasági programjának
elfogadása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
8. Napirend: 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
9. Napirend: Nagymágocs Nagyközségért kitüntetés adományozására előkészítő
bizottság létrehozása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
10. Napirend: A polgármester 2016. évi szabadságának ütemezése
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
11. Napirend: Fogorvosi alapellátási tevékenységre kötött feladatellátási szerződés
felmondása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
12. Napirend: Bontókalapács beszerzése közmunka program keretében
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
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13. Napirend: Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések (TOP2.1.315.)
pályázat beadása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
14. Napirend: Együttműködési megállapodás a jótállási jogok képviselőként való
érvényesítésére az ivóvíz beruházás vonatkozásában
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
15. Napirend: Együttműködési megállapodás a jótállási jogok képviselőként való
érvényesítésére a szennyvíz beruházás vonatkozásában
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
16. Napirend: Vízterhelési egységdíj
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
17. Napirend: A mezőgazdasági középfokú köznevelési intézményekben tanulók
tanulmányi ösztöndíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
18. Napirend: „A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése
érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására pályázat” keretében
beszerzett árajánlatok elbírálása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
19. Napirend: A Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ vezetőjének
keresetkiegészítése
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
20. Napirend: Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának
elfogadása
Előadó: Nagy Anikó intézményvezető
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
21. Napirend: Egyebek
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
1. Tölgyes utcai kiegészítő beruházással kapcsolatosan műszaki ellenőri feladatok
ellátásához szükséges árajánlat kiválasztása,
2. Média reklámszerződés,
3. Idősek nappali ellátására vonatkozó férőhelyek számának emelése,
4. Árajánlat a nagymágocsi hulladéklerakó utógondozási feladataira.
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Zárt ülés
1. Napirend: Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérletének felülvizsgálata
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
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 42/2016. (III. 30.) Kt.
határozata
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete jelen ülés napirendjét az
alábbiakban határozza meg:
1. Napirend Beszámoló az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi
tevékenységéről
Előadó: Bohák János c. tűzoltó alezredes, mb. parancsnok
2. Napirend: Szentesi Rendőrkapitányság beszámolója a település közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, az azzal kapcsolatos
feladatokról
Előadó:Balogh Szabó Imre r.ezredes, Szentesi Rendőrkapitányság
3. Napirend: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló
elfogadása
Előadó: Nagy Anikó intézményvezető
Heredeáné Sprok Magdolna ügyintéző
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
4. Napirend: Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár
beszámolója a 2015. évi közművelődési tevékenységéről
Előadó: MolnárTamás Erika mb. igazgató
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
5. Napirend: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2016. évi
munkatervének elfogadása
Előadó: MolnárTamás Erika mb. igazgató
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
6. Napirend Beszámoló a két testületi ülés között történt eseményekről
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
7. Napirend: Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata gazdasági programjának
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elfogadása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
8. Napirend: 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
9. Napirend: Nagymágocs Nagyközségért kitüntetés adományozására előkészítő
bizottság létrehozása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
10. Napirend: A polgármester 2016. évi szabadságának ütemezése
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
11. Napirend: Fogorvosi alapellátási tevékenységre kötött feladatellátási szerződés
felmondása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
12. Napirend: Bontókalapács beszerzése közmunka program keretében
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
13. Napirend: Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések (TOP2.1.315.)
pályázat beadása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
14. Napirend: Együttműködési megállapodás a jótállási jogok képviselőként való
érvényesítésére az ivóvíz beruházás vonatkozásában
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
15. Napirend: Együttműködési megállapodás a jótállási jogok képviselőként való
érvényesítésére a szennyvíz beruházás vonatkozásában
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
16. Napirend: Vízterhelési egységdíj
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
17. Napirend: A mezőgazdasági középfokú köznevelési intézményekben tanulók
tanulmányi ösztöndíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
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18. Napirend: „A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése
érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására pályázat” keretében
beszerzett árajánlatok elbírálása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
19. Napirend: A Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ vezetőjének
keresetkiegészítése
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
20. Napirend: Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának
elfogadása
Előadó: Nagy Anikó intézményvezető
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
21. Napirend: Egyebek
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
1. Tölgyes utcai kiegészítő beruházással kapcsolatosan műszaki ellenőri feladatok
ellátásához szükséges árajánlat kiválasztása,
2. Média reklámszerződés,
3. Idősek nappali ellátására vonatkozó férőhelyek számának emelése,
4. Árajánlat a nagymágocsi hulladéklerakó utógondozási feladataira.
Zárt ülés
1. Napirend: Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérletének felülvizsgálata
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
1. Napirend Beszámoló az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi
tevékenységéről
Előadó: Bohák János c. tűzoltó alezredes, mb. parancsnok
Szebellédi Endre István polgármester: Köszöntötte az ülésen Bohák János c. tűzoltó alezredest
mb. parancsnokot. Megkérdezte kívánjae az írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítést fűzni.
Bohák János c. tűzoltó alezredes, mb. parancsnok: Szóbeli kiegészítése nincs. Bemutatkozásként
elmondta, hogy a szarvasi tűzoltóságtól érkezett az orosházi parancsnokságra, 1993. óta tűzoltó.
Látta, hogy a lakossági tájékoztatót az önkormányzat is megkapta, kérte hirdessék a benne
foglaltakat. A szabadtéri tüzek megelőzésére hívta fel a figyelmet. Nagymágocsnak van helyi
rendelete erre vonatkozóan, az abban foglaltakat kéri, hogy a lakosok tartsák be. Javasolta a
rendeletet kibővíteni, mivel csak belterületre tartalmaz szabályozást, a tanyákon élőket nem védi.
Tűzvédelmi szabályt sért aki tanyatelkén bármit eléget. A tarlóégetés tilos, megfelelő engedélyek
beszerzése után lehetséges csak. Erre engedélyt az illetékes hatóságok csak indokolt esetben
adnak. Közterületen tilos az égetés, jelenleg folynak a metszési munkálatok, a közmunkások ha
összeszedik a gallyakat csak kerítésen belül égessék el. A lakosokra ugyanez vonatkozik, csak
telken belül égethetnek, megfelelő időjárási viszonyok mellett, az oltásra készüljenek fel oltóvíz
biztosításával.
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Szebellédi Endre István polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Meg fogják fontolni a
rendelet javasolt változtatását, mert ezt érinti a lakosságot. Miután további hozzászólás nem volt,
kérte a beszámoló elfogadását az alábbi határozati javaslatnak megfelelően.
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (III. 30.) Kt. számú
határozata
Tárgy: Az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolója a 2015. évben végzett
munkájáról
Határozati javaslat
1.) Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2015. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester helyben
2. Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 5900 Orosháza, Kossuth L. tér 3.
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 határozatot hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 43/2016. (III. 30.) Kt.
határozata
Tárgy: Az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolója a 2015. évben végzett
munkájáról
Határozat
1.) Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2015. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester helyben
2. Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 5900 Orosháza, Kossuth L. tér 3.
3. Irattár
2.Napirend: Szentesi Rendőrkapitányság beszámolója a település közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, az azzal kapcsolatos
feladatokról
Előadó:Balogh Szabó Imre r.ezredes, Szentesi Rendőrkapitányság
Szebellédi Endre István polgármester: Köszöntötte az ülésen Balogh Szabó Imre r. ezredes,
rendőrkapitányt. Megkérdezte vane az írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítése.
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Balogh Szabó Imre r.ezredes, rendőrkapitány: Kiegészítése nincs, kellő részletességgel
elemezték a 2015. évben végzett munkát. Amennyiben elolvasták az anyagot láthatják, hogy
megőrizték bűnügyi érzékenységüket. Közterületi órát legtöbbet teljesítettek, törekednek arra
minél nagyobb létszámban vegyenek részt gyalogos formában a közterületeken. Elvárás volt ez
feléjük, több mint 1000 óra ilyen jellegű munkavégzés volt. A közlekedésbiztonság
szempontjából a közlekedési morál javult, több mint 25 % baleseti szám csökkenés volt.
Kiemelte a megelőzés fontosságát, annak ellenére, hogy ennek a tevékenységnek nincs számszaki
mérőfoka. A rendőrkapitányságon új kolléganő végzi a prevenciós tevékenységet. A korábban
megkezdett programjaikat folytatják. Új bűnmegelőzési és vagyonvédelmi program indult
„Házhoz megyünk” elnevezéssel. Minden réteget igyekeznek elérni a programokkal. Az
önkormányzati felmérés alapján a Csongrád megyei Rendőrfőkapitányság a megyék rangsorában
a első helyen végzett, ehhez a szentesi rendőrkapitányság is hozzájárult. Céljuk, hogy megőrizzék
szakmaiságukat, erőforrásokat vonjanak be pályázatok útján a fejlődés érdekében.
Szebellédi Endre István polgármester: Megköszönte az egész éves munkáját a nagymágocsi
rendőrőrs minden tagjának. Kérte a képviselőket amennyiben kérdésük, hozzászólásuk van
tegyék meg.
Nagy Anikó képviselő: Elmondta, hogy intézményük és a rendőrőrs között napi kapcsolat van.
Említésre került a „Házhoz megyünk program”. Ennek a programnak keretében volt már az
idősek klubjában tájékoztató Az idősek szeretik ezt a programot. A körzeti megbízott és a
tanyagondnok szolgálatnak nagy segítségére van. Bíznak abban, hogy ez a közeljövőben is így
marad.
Drubináné Fodor Katalin képviselő: A Kastélyotthonban is szeretettel várják a kolléganőt, hogy
a bűnmegelőzési program keretében előadást tartson az idősek részére. A derekegyházi otthonban
már tartottak előadások, ott fiatalabb ápoltak vannak, számukra nagyon hasznos volt. A
nagymágocsi otthonban az idősek számára is pozitív hozadéka lehet.
Reményi Ferencné képviselő: Az iskola nevében köszönetét fejezte ki. Az iskola rendőrét kérték
meg egy pályázat lebonyolítására. Nemcsak a gyerekeket, hanem a szülőket is megfogták ezzel.
A rendőrséggel nagyon jó kapcsolatot tudtak kialakítani.
Balogh Szabó Imre r.ezredes, rendőrkapitány: Megköszönte a véleményeket, ezután is segítik az
itt élőket, a időseket, a kastélyotthon lakóit. Bízik benne, hogy tudnak ide is plusz energiát
fordítani.
Szebellédi Endre István polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Miután további hozzászólás
nem volt, kérte a beszámoló elfogadását az alábbi határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (III. 30.) kt. számú
határozata
Tárgy: A Szentesi Rendőrkapitányság beszámolója Nagymágocs Nagyközség közrendjének és
közbiztonságának alakulásáról
1.) Nagymágocs
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselőtestülete
a
Szentesi
Rendőrkapitányság Nagymágocs Nagyközség közrendjének és közbiztonságának
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alakulásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester helyben
2. Balogh Szabó Imre r. ezredes kapitányságvezető  Szentesi Rendőrkapitányság
6600 Szentes, Kossuth L. u. 43.
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 határozatot hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 44/2016. (III. 30.) Kt.
határozata
Tárgy: A Szentesi Rendőrkapitányság beszámolója Nagymágocs Nagyközség közrendjének
és közbiztonságának alakulásáról
Határozat
1.) Nagymágocs
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselőtestülete
a
Szentesi
Rendőrkapitányság Nagymágocs Nagyközség közrendjének és közbiztonságának
alakulásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester helyben
2. Balogh Szabó Imre r. ezredes kapitányságvezető  Szentesi Rendőrkapitányság
6600 Szentes, Kossuth L. u. 43.
Irattár
3.Napirend: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló
elfogadása
Előadó: Nagy Anikó intézményvezető
Heredeáné Sprok Magdolna ügyintéző
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Szebellédi Endre István polgármester: A gyermekvédelmi és gyermekjóléti tevékenységről szóló
beszámolót a képviselők megkapták. Az előterjesztést véleményezte a Szociális és
Humánpolitikai Bizottság, kérte a bizottsági vélemény ismertetését.
Nagy Anikó képviselő, SZHB elnök: Mivel a beszámoló elkészítésében részt vett, egyik előadója,
ezért a bizottság véleményét Reményi Ferencné SZHB tag ismerteti.
Reményi Ferencné képviselő, SZHB tag: A beszámoló az előírásoknak megfelelően készült el.
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Részletes, a megfelelő adatokat tartalmazza. A bizottság teljes egészében elfogadta mindkét
beszámolót.
Szebellédi Endre István polgármester: Megköszönte a bizottsági vélemény ismertetését. Miután
további kérdés, hozzászólás nem volt kérte az előterjesztés elfogadását az alábbi határozati
javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (III. 30.) Kt. számú
határozata
Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
1.) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az előterjesztés
mellékleteként előterjesztett gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló
beszámolót elfogadja.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester helyben
2. Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ – 6622 Nagymágocs, Szentesi út 30.
3. Csongrád Megyei Kormányhivatal
4. Irattár
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 6 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
A Képviselőtestület a határozati javaslatnak megfelelően 6 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 45/2016. (III. 30.) Kt.
határozata
Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
Határozat
1.) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az előterjesztés
mellékleteként előterjesztett gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló
beszámolót elfogadja.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester helyben
2. Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ – 6622 Nagymágocs, Szentesi út 30.
3. Csongrád Megyei Kormányhivatal
4. Irattár
4.Napirend: Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár
beszámolója a 2015. évi közművelődési tevékenységéről
Előadó: MolnárTamás Erika mb. igazgató
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
10

Szebellédi Endre István polgármester: A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
beszámolóját a 2015. évi közművelődési tevékenységről a képviselők megkapták. Megkérdezte a
napirendi pont előadóját vane szóbeli kiegészítése az írásos előterjesztéshez. Miután szóbeli
kiegészítés nem volt kérte a bizottsági vélemények ismertetését.
Nagy Anikó képviselő, SZHB elnök: Nagyon jó és részletes, mindenre kiterjedő beszámolót
kaptak. Tükrözi az egész éves munkát. Javasolja a bizottság a beszámoló elfogadását.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Nagyon
összeszedett beszámolót olvashattak. A pályázati pénzek felhasználása, a pénzügyi kérdések
szempontjából is rendben találták. Jól mutatják ezt a számok. A jövőben is ragadjanak meg
minden olyan bevételi, pályázati lehetőséget, ami segíti a feladatok ellátását.
Szebellédi Endre István polgármester: Ha megnézzük a 2015ös programokat, láthatjuk, hogy
nincs olyan hónap, hogy legalább 3 rendezvény ne lett volna. Ez kimagasló, legyen ez az etalon a
jövőre vonatkozóan, esetleg még fejleszteni is tudják a jövőben. Miután további hozzászólás nem
volt, kérte a beszámoló elfogadását az alábbi határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (III. 30.) Kt. számú
határozata
Tárgy: Beszámoló a Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és könyvtár 2015. évi
közművelődési tevékenységéről
1.) Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtár 2015. évi közművelődési tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester helyben
2. MolnárTamás Erika mb. igazgató
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 határozatot hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 46/2016. (III. 30.) Kt.
határozata
Tárgy: Beszámoló a Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és könyvtár 2015. évi
közművelődési tevékenységéről
Határozat
1.) Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtár 2015. évi közművelődési tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
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Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester helyben
2. MolnárTamás Erika mb. igazgató
3. Irattár
5.Napirend: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2016. évi
munkatervének elfogadása
Előadó: MolnárTamás Erika mb. igazgató
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
Szebellédi Endre István polgármester: A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi
munkatervét tartalmazó előterjesztést a képviselők megkapták. Megkérdezte a napirendi pont
előadóját vane szóbeli kiegészítése az írásos előterjesztéshez. Miután szóbeli kiegészítés nem
volt kérte a bizottsági vélemények ismertetését.
Nagy Anikó képviselő, SZHB elnök: Javasolják az előterjesztés elfogadását.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: Elfogadták és elfogadásra javasolják.
Szebellédi Endre István polgármester: Jónak tartja a munkatervet. Bízik benne, hogy a
pedagógusok igénye alapján a könyvtárhasználati órák száma még több lesz, a diákok fel fogják
fedezni a könyvtárat is. Egyre több könyv hozzáférhető elektronikusan is, de bízik abban hogy
több könyvet olvasnak a gyerekek. További hozzászólás nem volt kérte a munkaterv elfogadását
az alábbi határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (III. 30.) Kt. számú
határozata
Tárgy: Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és könyvtár 2016. évi munkatervének
elfogadása
1.) Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtár 2016. évi munkatervét elfogadja.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester helyben
2. MolnárTamás Erika mb. igazgató
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 határozatot hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 47/2016. (III. 30.) Kt.
határozata
Tárgy: Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és könyvtár 2016. évi munkatervének
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elfogadása
Határozat
1.) Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtár 2016. évi munkatervét elfogadja.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester helyben
2. MolnárTamás Erika mb. igazgató
3. Irattár
6.Napirend Beszámoló a két testületi ülés között történt eseményekről
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Szebellédi Endre István polgármester: A két ülés között történt eseményekről az alábbi
tájékoztatást adta:
A területi operatív pályázatok előkészítése ölelte fel az elmúlt időszakot. Részt vett a DAREH
közgyűlésén. A hulladékgazdálkodási nonprofit kfthez kerülnek használatra az önkormányzati
társulás birtokában lévő vagyontárgyak. A szolgáltatást az eddigi cég végzi.
Megtörtént a 2015. évi közfoglalkoztatási programok záró beszámolója a Járási Hivatal
Munkaügyi Osztálya felé. A támogatásokat felhasználták, úgy gondolja ez alapozza meg, hogy
2016ben is jól működtethető közfoglalkoztatási programba kezdhetnek bele.
A Szántó Kovács János utcában lévő beton depónia egy vállalkozó segítségével rendezésre kerül.
Az ott felhalmozódott törmeléket le kell darálni és a továbbiakban a tárolást meg kell szüntetni. A
lakosság tudomására kell ezt hozni, hogy nem lehet oda vinni a törmeléket.
A régi hivatal egész területe felmérésre került a vidékfejlesztési program pályázathoz
kapcsolódóan. Tapasztalták, hogy a házasságkötő terem konyhája nagyon rossz állapotban van. A
pályázatba nem fér bele, de a burkolatot mindenképpen fel kell újítani. Polgármesteri hatáskörben
eljárva a burkolat cseréjére rövidesen sor kerül.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt, kérte elfogadását az alábbi
határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete …./2016. (……) Kt. határozata
Tárgy: Beszámoló a két ülés között történt eseményekről
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a két testületi ülés között történt
eseményekről szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja.
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 6 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
A Képviselőtestület a határozati javaslatnak megfelelően 6 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 48/2016. (III. 30.) Kt.
határozata
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Tárgy: Beszámoló a két testületi ülés közötti történt eseményekről
Határozat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a két testületi ülés között történt
eseményekről szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja.
7.Napirend: Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata gazdasági programjának
elfogadása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
Szebellédi Endre István polgármester: A választás után egy alapot kellett létrehozni, amire
gazdasági programot tudnak építeni. Az előkészítés során figyelembe vette Magyarország
kormánya fejlesztési irányelveit, az uniós irányelveket. A program tartalmaz minden olyan
dolgot, amit 2014. októberétől véghez vittek. A 3.1. Fejlesztések felújítások pontba javasolta még
felvenni az általános iskola belső energetikai és belső teljes körű felújítását.
Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság. Kérte a bizottsági
vélemény ismertetését.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Ez egy cikluson
átnyúló gazdasági program. Felmértük a lehetőségeket, mit kaptunk az előző testülettől. Az
általános helyzetfelmérés után rövid távon kellett gazdasági és pénzügyi intézkedéseket
megtenni, utána következhetett csak a tervezési szakasz, ami átnyúlik a következő évekre is.
Fejlesztési feladatokat határoz meg a gazdasági program, ami későbbi feladatok végrehajtását is
lehetővé teszi. Minden olyan esetben pályázni fognak, ami a településre illik. Az eddigi másfél
éves működés során történteket egységes keretbe foglalja a gazdasági program. Könnyen érthető
programról van szó, véleményük szerint a lakosság széles köre megismerhetné. A programot
megvalósíthatónak tartják és elfogadásra javasolják.
Szebellédi Endre István polgármester: Minden vezető részére kell településfejlesztési célkitűzés,
a gazdasági program erre hivatott. Az a legnagyobb célkitűzés, hogy fenntartható formában
működjenek és az önkormányzati vagyon gyarapodjon. Keretek közé van az önkormányzat
szorítva, látva a finanszírozást. Bízik benne azonban, hogy a pályázatok az önkormányzati
vagyon gyarapítását fogják szolgálni.
Nagy Anikó képviselő: A 14. oldalon szociális szolgáltatások felsorolásába a tanyagondnoki
szolgáltatást és az étkeztetést vegyék bele, mert még ezt a 2 szolgáltatást nyújtják a felsoroltakon
kívül.
Libor Zoltán képviselő: A 6. oldalon az infrastrukturális fejlesztéseknél szerepel a közvilágítás,
de a közvilágítás korszerűsítésének szükségességére a Pénzügyi Bizottság is kitért. A cikluson
belül szükséges lenne a közvilágítás fejlesztése, korszerűsítése.
Szebellédi Endre István polgármester: Lehet, hogy az előttünk álló időszakban sok év
lemaradását kellene behozni. Koncepció van, a KEOP pályázatokon belül lehet, hogy lesz erre
lehetőség a konyha felújítására. Nagyon fontos a közvilágítás is, de a közösségi konyha is
prioritás.
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Az előterjesztéssel kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nem volt, kérte elfogadását az
alábbi határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete …./2016. (……) Kt. határozata
Tárgy: Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata gazdasági programjának elfogadása
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Nagymágocs Nagyközség
20152019. évekre vonatkozó gazdasági programját tudomásul veszi és elfogadja.
Határozatról értesítést kap:
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 döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 49/2016. (III. 30.) Kt.
határozata
Tárgy: Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata gazdasági programjának elfogadása
Határozat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Nagymágocs Nagyközség
20152019. évekre vonatkozó gazdasági programját tudomásul veszi és elfogadja.
Határozatról értesítést kap:
1. Szebellédi Endre István polgármester
2. Irattár
8.Napirend: 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
Szebellédi Endre István polgármester: Jogszabályi kötelezettség a közbeszerzési terv elfogadása.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság, kérte a bizottsági vélemény
ismertetését.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: Kötelező jellegű adminisztratív dologról a közbeszerzési
terv elfogadása esetében. A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Szebellédi Endre István polgármester: Április 15ig el kell fogadni a közbeszerzési tervet. Bízik
benne, hogy a pályázatok kapcsán hamarosan újra testület elé került és módosítani kell.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nem volt, kérte elfogadását az
alábbi határozati javaslatnak megfelelően
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Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (III. 30.) kt. számú
határozata
Tárgy: A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
1.) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a 2016. évi közbeszerzési
tervet a melléklet szerint elfogadja.
Határozatot kapja:
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 50/2016. (III. 30.) Kt.
határozata
Tárgy: A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
Határozat
1.) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a 2016. évi közbeszerzési
tervet a melléklet szerint elfogadja.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester helyben
2. Dr. Vida Bernadett jegyző helyben
3. Irattár
9.Napirend: Nagymágocs Nagyközségért kitüntetés adományozására előkészítő
bizottság létrehozása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Szebellédi Endre István polgármester: A Nagymágocs Nagyközségért kitüntetés adományozására
előkészítő bizottságot kell létrehozni. A tavalyihoz hasonló módon kell felállnia a bizottságnak. A
bizottság 6 tagjának képviselőnek kell lenni, ezen túl választani kell még 4 tagot és 2 póttagot. A
képviselőkön kívül javasolta még bizottsági tagnak dr. Domján Katalint, Dóczi Jusztinát, dr.
Czabarka Jánost, Juhász Istvánnét. Póttagnak javasolta: Párkány Györgyöt és Köteles Zsoltot,
mint civil szervezetek képviselőjét. A bizottság elnökének javasolta Nagy Anikót.
Nagy Anikó képviselő: Már volt bizottsági elnök, javasolná inkább Reményi Ferencnét.
Reményi Ferencné képviselő: Szintén volt már bizottsági elnök 2 alkalommal, inkább átadná
másnak a lehetőséget.
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Szebellédi Endre István polgármester: Javasolta bizottság elnökének dr. Domján Katalint
megválasztani. Amennyiben nem tudja elfogadni a megbízást, akkor módosítják a határozatot.
Kérte a kitüntetés adományozására előkészítő bizottság létrehozását az alábbi határozati
javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (III. 30.) kt. számú
határozata
Tárgy: Nagymágocs Nagyközségért kitüntetés adományozására előkészítő bizottság létrehozása
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a kitüntetések alapításáról
és adományozásának rendjéről szóló 8/2012. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 6. §a
alapján Nagymágocs Nagyközségért kitüntető cím 2016. évi adományozásának
előkészítése érdekében előkészítő bizottságot hoz létre.
Az előkészítő bizottság munkájában való részvételre felkéri az alábbi személyeket:
Ssz.
Név
Lakcím
1.
Ábrahámné Juhász Mária tag
Nagymágocs, Tölgyes u. 16.
2.
Drubináné Fodor Katalin tag
Nagymágocs, Vasút u. 3.
3.
Nagy Anikó tag
Nagymágocs, Kossuth L. u. 34.
4.
Libor Zoltán tag
Nagymágocs, Vörösmarty u. 1/A
5.
Reményi Ferencné tag
Nagymágocs, Szentesi út 133.
6.
Simondán Pál tag
Nagymágocs, Hunyadi J. u. 21.
7.
dr. Domján Katalin tag
Nagymágocs, Szendrei I. u. 24.
8.
Dóczi Jusztina tag
Nagymágocs, József A. u. 12.
9.
dr. Czabarka János tag
Nagymágocs, Szentesi út 121.
10. Juhász Istvánné tag
Nagymágocs, Hunyadi J. u. 46.
11. Párkány György póttag
Nagymágocs, Mátyás K. u. 103.
12. Köteles Zsolt póttag
Nagymágocs, Móricz Zs. u. 17.
2.
3.

Az előkészítő bizottság elnökének megválasztja Dr. Domján Katalin Nagymágocs,
Szendrei I. u. 24. sz. lakost.
Az előkészítő bizottság tagjainak megbízatása az írásos előterjesztés leadásának
határidejéig tart.

Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Irattár
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 6 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
A Képviselőtestület a határozati javaslatnak megfelelően 6 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 51/2016. (III. 30.) Kt.
határozata
Tárgy:Nagymágocs Nagyközségért kitüntetés adományozására előkészítő bizottság
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létrehozása
Határozat
1.
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a kitüntetések alapításáról
és adományozásának rendjéről szóló 8/2012. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 6. §a alapján
Nagymágocs Nagyközségért kitüntető cím 2016. évi adományozásának előkészítése érdekében
előkészítő bizottságot hoz létre.
Az előkészítő bizottság munkájában való részvételre felkéri az alábbi személyeket:
Ssz.
Név
Lakcím
1.
Ábrahámné Juhász Mária tag
Nagymágocs, Tölgyes u. 16.
2.
Drubináné Fodor Katalin tag
Nagymágocs, Vasút u. 3.
3.
Nagy Anikó tag
Nagymágocs, Kossuth L. u. 34.
4.
Libor Zoltán tag
Nagymágocs, Vörösmarty u. 1/A
5.
Reményi Ferencné tag
Nagymágocs, Szentesi út 133.
6.
Simondán Pál tag
Nagymágocs, Hunyadi J. u. 21.
7.
dr. Domján Katalin tag
Nagymágocs, Szendrei I. u.24.
8.
Dóczi Jusztina tag
Nagymágocs, József A. u. 12.
9.
dr. Czabarka János tag
Nagymágocs, Szentesi út
10. Juhász Istvánné tag
Nagymágocs, Hunyadi J. u. 46.
11. Párkány György póttag
Nagymágocs, Mátyás K. u. 103.
12. Köteles Zsolt póttag
Nagymágocs, Móricz Zs. u.
2.

Az előkészítő bizottság elnökének megválasztja Dr. Domján Katalin Nagymágocs,
Szendrei I. u. 24. sz. lakost.
3.
Az előkészítő bizottság tagjainak megbízatása az írásos előterjesztés leadásának
határidejéig tart.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Irattár
10. Napirend: A polgármester 2016. évi szabadságának ütemezése
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Szebellédi Endre István polgármester: Kérte, hogy a szabadság ütemezését az alábbi határozati
javaslatnak megfelelően fogadják el.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (III. 30.) kt. számú
határozata
Tárgy: A polgármester szabadságolásának ütemezése
1.) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a polgármester szabadság
tevét az alábbiak szerint elfogadja:
1. április (2 nap)
2. május (5 nap)
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3. június (3 nap)
4. július (7 nap)
5. augusztus (7 nap)
6. szeptember (3 nap)
7. október (3 nap)
8. november (3 nap)
9. december (6 nap)
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester helyben
2. Irattár
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 6 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
A Képviselőtestület a határozati javaslatnak megfelelően 6 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 52/2016. (III. 30.) Kt.
határozata
Tárgy: A polgármester szabadságolásának ütemezése
Határozat
1.) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a polgármester szabadság
tevét az alábbiak szerint elfogadja:
1. április (2 nap)
2. május (5 nap)
3. június (3 nap)
4. július (7 nap)
5. augusztus (7 nap)
6. szeptember (3 nap)
7. október (3 nap)
8. november (3 nap)
9. december (6 nap)
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester helyben
2. Irattár
11. Napirend: Fogorvosi alapellátási tevékenységre
szerződés felmondása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság

kötött feladatellátási

Szebellédi Endre István polgármester: Dr. Vas Csilla Éva fogorvos a feladatellátási szerződést fel
kívánja mondani. Az előterjesztést véleményezte a Szociális és Humánpolitikai Bizottság. Kérte a
bizottsági vélemény ismertetését.
Nagy Anikó képviselő, SZHB elnök: Túl sokat nem tudnak hozzátenni, tudomásul veszik és azt
is, hogy év végéig biztosítva lesz az ellátás helyettesítéssel. Nem lesz egyszerű. Javasolják a
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határozati javaslat elfogadását.
Reményi Ferencné képviselő: A helyettesítő fogorvosnak ugyanaz a kötelezettsége, az
iskolafogászati ellátását is végzi?
Szebellédi Endre István polgármester: Igen, időpontot kell egyeztetni. Az a sajnálatos helyzet állt
elő, hogy a fogorvosnő más városban képzeli el a jövőjét, ezért történt a praxis felmondása.
Amennyiben el tudja adni a praxist december 31ig akkor eladja, ha nem vissza száll az
önkormányzatra a praxisjog. Sajnos nagyon nehéz fogorvost találni községbe, de most december
31ig megoldott az ellátás. Kérte az előterjesztés elfogadását az alábbi határozati javaslatnak
megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (III. 30.) kt. számú
határozata
Tárgy: A fogorvosi alapellátási tevékenységre kötött feladatellátási szerződés felmondása
1.) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy Dr.
Vas Csilla Éva egyéni egészségügyi vállalkozóval kötött feladatellátási szerződést 2016.
december 31. napjával megszűnik.
2.) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a folyamatos feladatellátás érdekében a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester helyben
2. Dr. Vas Csilla Éva
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 53/2016. (III. 30.) Kt.
határozata
Tárgy: A fogorvosi alapellátási tevékenységre kötött feladatellátási szerződés felmondása
Határozat
1.) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy Dr.
Vas Csilla Éva egyéni egészségügyi vállalkozóval kötött feladatellátási szerződést 2016.
december 31. napjával megszűnik.
2.) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a folyamatos feladatellátás érdekében a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester helyben
2. Dr. Vas Csilla Éva
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3. Irattár
12.Napirend: Bontókalapács beszerzése közmunka program keretében
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
Szebellédi Endre István polgármester: A bontókalapács beszerzésével kapcsolatos előterjesztést
véleményezte a Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság kérte a bizottsági vélemény ismertetését.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Mindhárom
ajánlat azonos típusú és teljesítményű gépről szól ezért a legolcsóbb ajánlatot adó
TermokerSzentes Kft. ajánlatát javasolják elfogadni.
Szebellédi Endre István polgármester: Kérte, az előterjesztés elfogadását az alábbi határozati
javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (III. 30.) kt. számú
határozata
Tárgy: Bontókalapács beszerzése a közmunka program keretében
1.) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a bontókalapács
beszerzésére tett árajánlatok közül TERMOKERSZENTES KFTt választja.
2.) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert a beszerzéshez szükséges intézkedések megtételére.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester helyben
2. nyertes árajánlatot tevő
3. Irattár
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 6 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
A Képviselőtestület a határozati javaslatnak megfelelően 6 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 54/2016. (III. 30.) Kt.
határozata
Tárgy: Bontókalapács beszerzése a közmunka program keretében
Határozat
1.) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a bontókalapács
beszerzésére tett árajánlatok közül TERMOKERSZENTES KFTt választja.
2.) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert a beszerzéshez szükséges intézkedések megtételére.
Határozatot kapja:
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1. Szebellédi Endre István polgármester helyben
2. nyertes árajánlatot tevő
3. Irattár
13.Napirend: Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések (TOP2.1.315.)
pályázat beadása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
Szebellédi Endre István polgármester: A lajostanyai részen évek óta gondot okoz a belvíz. Az
önkormányzat azt a segítséget, ami erejéből telt megadta eddig is. Egy 2 milliós pályázatot már
ráépítettek erre. Ez egy 20 milliós pályázat, 5 % pályázati előkészítésre fordítható, ezt a
kötelezettséget vállalni kell.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: Régi problémát tudnak megoldani, ha levezetik a lajostanyai
részen a belvizet. Bíznak benne, hogy sikeres lesz a pályázat, támogatja a bizottság.
Szebellédi Endre István polgármester: Kérte, az előterjesztés elfogadását az alábbi határozati
javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (III.30.) kt. számú
határozata
Tárgy: A települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések (TOP2.1.315.) pályázat
beadása
1.
2.
3.
1.
2.

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az
önkormányzat
a
települési
környezetvédelmi
infrastruktúrafejlesztések
(TOP2.1.315.) pályázatot beadja 20 millió Ft összegben.
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy
a pályázati összeg 5%a pályázat előkészítésére fordítható és kötelezettséget vállal
arra, hogy ezen összeget eredménytelen pályázat esetén is kifizeti.
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat beadásához szükséges intézkedések megtételére.
Határozatot kapja:
Szebellédi Endre István polgármester – helyben
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 55/2016. (III. 30.) Kt.
határozata
Tárgy: A települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések (TOP2.1.315.) pályázat
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beadása
Határozat
1.

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az
önkormányzat
a
települési
környezetvédelmi
infrastruktúrafejlesztések
(TOP2.1.315.) pályázatot beadja 20 millió Ft összegben.
2.
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy
a pályázati összeg 5%a pályázat előkészítésére fordítható és kötelezettséget vállal
arra, hogy ezen összeget eredménytelen pályázat esetén is kifizeti.
3.
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat beadásához szükséges intézkedések megtételére.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Irattár
14.Napirend: Együttműködési megállapodás a jótállási jogok képviselőként való
érvényesítésére az ivóvíz beruházás vonatkozásában
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
Szebellédi Endre István polgármester: Az együttműködési megállapodás megkötése után a
garanciális javításokkal kapcsolatosan nem az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak kellene
eljárnia, hanem a meghatalmazás alapján az üzemeltető ALFÖLDVÍZ Zrtnek.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság, kérte a bizottsági vélemény
ismertetését.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: A bizottsági ülésen egyhangúlag egy szükséges rossznak
tartották, tudomásul kell venni, hogy helyettünk egy másik szolgáltató gyakorolhat jótállási
jogot. Harminc napon belül még az önkormányzatnak is lehetősége van a jótállási jog
érvényesítésére, ha nem érvényesíti, akkor szolgáltató automatikusan érvényesíti. Tudomásul
vették a határozati javaslatot.
Simondán Pál képviselő: Ha ezt aláírják, utána ha bármilyen probléma van az önkormányzatnak
fizetni kell, az igényérvényesítéssel kapcsolatosan felmerülő valamennyi peres és nem peres
költség az ellátásért felelőst terheli, ez szerepel a megállapodásban.
Szebellédi Endre István polgármester: Nem jogász nem tudja pontosan, de az önkormányzat
vagyonáról van szó és ezt tisztázni kell. Napolják el a döntést és hívják meg a cég képviselőjét ,
ismertesse ez a szerződés milyen jellegű feltételeket szab az üzemeltetőnek és a tulajdonosnak.
Az a véleménye szükséges lesz a megállapodást megkötni, de hallgassák meg a céget. Javasolta
napolják el a döntést az alábbi határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (III. 30..) 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 az „Együttműködési
megállapodás a jótállási jogok képviselőként való érvényesítésére az ivóvíz beruházás
vonatkozásában „ tárgyú napirend esetében a döntést elnapolja.
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 56/2016. (III. 30.) Kt.
határozata
Tárgy: Együttműködési megállapodás a jótállási jogok képviselőként való érvényesítésére
az ivóvíz beruházás vonatkozásában
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata képviselőtestülete az „Együttműködési
megállapodás a jótállási jogok képviselőként való érvényesítésére az ivóvíz beruházás
vonatkozásában” tárgyú napirend esetében a döntést elnapolja.
15.Napirend: Együttműködési megállapodás a jótállási jogok képviselőként való
érvényesítésére a szennyvíz beruházás vonatkozásában
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
Szebellédi Endre István
polgármester: A szennyvízberuházás vonatkozásában hasonló
megállapodást kellene kötni, mint az előző napirendi pont esetében az ivóvíz beruházás
vonatkozásában. Javasolta ebben az esetben is napolják el a döntést.
Kérte az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (III. 30..) kt.
számú határozata
Tárgy: Együttműködési megállapodás a jótállási jogok képviselőként való érvényesítésére a
szennyvíz beruházás vonatkozásában
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata képviselőtestülete az „Együttműködési
megállapodás a jótállási jogok képviselőként való érvényesítésére a szennyvíz beruházás
vonatkozásában „ tárgyú napirend esetében a döntést elnapolja.
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
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alábbi döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 57/2016. (III. 30.) Kt.
határozata
Tárgy: Együttműködési megállapodás a jótállási jogok képviselőként való érvényesítésére a
szennyvíz beruházás vonatkozásában
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata képviselőtestülete az „Együttműködési
megállapodás a jótállási jogok képviselőként való érvényesítésére a szennyvíz beruházás
vonatkozásában” tárgyú napirend esetében a döntést elnapolja.
.
16. Napirend: Vízterhelési egységdíj
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
Szebellédi Endre István polgármester: Az Alföldvíz Zrt tájékoztatását a vízterhelési egységdíjról
a képviselők megismerhették. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság,
kérte a bizottsági vélemény ismertetését.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: A vízterhelési díj bevezetése és mértéke jogszabályon
alapul, attól eltérni nem lehet. Ezt a lakosságra szeretnék továbbhárítani. Ezt a díjat meg kell
fizetni. A szennyvizet nem tudja tudjáke mérni, mert a kitermelt víz nem egyezik meg a
szennyvíz mennyiségével, mivel veszteségek is vannak. Ez még tisztázatlan kérdés. A bizottság
tudomásul vette az előterjesztést.
Szebellédi Endre István polgármester: Felhívta az Alföldvíz Zrt. Számviteli Osztály vezetőjét és
közölte, hogy nem érzi elfogadhatónak ezt a magas környezetterhelési díjat. Korszerű
technikával történik a szennyvíz kezelése, hogy lehet, hogy ilyen ártalmas anyagokat tartalmaz a
szennyvíz és ilyen magas környezetterhelési díjat kell fizetni. Tudomására hozta az
osztályvezető, hogy milyen módon kalkulálják ezt a díjat. A környezetterhelésről szóló törvény
alapján járnak el és jogszabály határozza meg milyen vízterhelő anyagok alapján kell
meghatározni a díjat. Amennyiben nem hoznak határozatot akkor is be fogják vezetni.
Tudomásul vételt kérnek.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: Laborvizsgálatokat végeznek, erről az önkormányzat kape
tájékoztatást? Ilyen mennyiségű szennyező anyagot a háztartások nem termelhetnek. Higany és
foszfor mennyisége a legmagasabb. Jó lenne ismerni az összetételt, azt, hogy a nem kívánatos
szennyezés hol kerül bele. Esetleg bővebb tájékoztatás kérhető az Alföldvíz Zrttől?
Szebellédi Endre István polgármester: Laborvizsgálatról tájékoztatást nem kap az önkormányzat.
Lehetséges, hogy valahol szennyezés történik, amiről nincs tudomásunk. A következő ülésre
meghívják az Alföldvíz Zrt. képviselőjét és kérik adjon bővebb tájékoztatást. A vízterhelési
egységdíj bevezetését azonban javasolta tudomásul venni az alábbi határozati javaslatnak
megfelelően.
Határozati javaslat
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Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (III.30.) kt. számú
határozata
Tárgy: Vízterhelési egységdíj bevezetése
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete tudomásul veszi  2003.
évi LXXXIX. törvényen alapuló  a vízterhelési díj 2016. április 1jei bevezetését.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Alföldvíz Zrt. – 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
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 58/2016. (III. 30.) Kt.
határozata
Tárgy: Vízterhelési egységdíj bevezetése
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete tudomásul veszi  2003.
évi LXXXIX. törvényen alapuló  a vízterhelési díj 2016. április 1jei bevezetését.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Alföldvíz Zrt. – 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
3. Irattár
17 Napirend: A mezőgazdasági középfokú köznevelési intézményekben tanulók
tanulmányi ösztöndíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
Szebellédi Endre István polgármester:Korábban már hozott döntést a képviselőtestület egy
mezőgazdasági ösztöndíj alapításáról. A pontos feltételeket, hogy milyen formában történjen az
igénylés és a támogatás az előterjesztésben szereplő rendelettervezet tartalmazza. Az
előterjesztést tárgyalta a Szociális és Humánpolitikai Bizottság és a Pénzügyi és Vagyonkezelő
Bizottság. Kérte a bizottsági vélemények ismertetését.
Nagy Anikó képviselő, SZHB elnök: A bizottság megfelelőnek találta a szabályozást.
Változtatási javaslatuk az 1 §. (3) b) pontja úgy változzon Nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló
az adott tanévben attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban igazolatlanul
mulaszt. A bizottság ezzel a módosítással elfogadásra javasolta a rendelettervezetet.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: Elfogadásra javasolták a rendelettervezetet. Egyetértenek
azzal, hogy aki ösztöndíjat kap annak ne legyen igazolatlan hiányzása. Azt az igazolást, amit az
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iskola elfogad, azt mi is elfogadjuk.
Szebellédi Endre István polgármester: Miután további hozzászólás nem volt javasolta elfogadni
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének .../2016. (….)önkormányzati
rendeletét a mezőgazdasági középfokú köznevelési intézményben tanulók tanulmányi
ösztöndíjáról az alábbi módosítással.
1. §. (3) Nem részesülhet ösztöndíjban:
b) a tanuló az adott tanévben attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban
igazolatlanul mulaszt.
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 7/2016. (III
30) önkormányzati rendeletét a mezőgazdasági középfokú köznevelési intézményben
tanulók tanulmányi ösztöndíjáról az alábbi módosítással.
1. §. (3) Nem részesülhet ösztöndíjban:
b) a tanuló az adott tanévben, attól a hónaptól kezdődően, amely hónapban igazolatlan órája
keletkezett.
18. Napirend: „A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése
érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására pályázat” keretében
beszerzett árajánlatok elbírálása
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
Szebellédi Endre István polgármester: A belvíz védekezés szempontjából fontosnak tartotta a
pályázat beadását. Ezekre az eszközökre a beszerzési szabályzatban foglaltaknak megfelelően 3
árajánlatot kértek be, mivel áruk meghaladja a 200.000, Ftot. A fémvázas pavilon esetében egy
árajánlatot kértek, mivel annak az ára nem éri el a 200.000, Ftot. Az előterjesztést tárgyalta a
Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság, kérte a bizottsági vélemény ismertetését.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: A bizottság megvizsgálta az árajánlatokat és a notebook
esetében az Informatika Szaküzlet Szentes 200.000, Ftos árajánlatát, 2 fémvázas pavilon
esetében Járóka Rudolf Sándorné ev. 186.000, Ftos árajánlatát, zagyszivattyú és áramfejlesztő
esetében a TERMOKERSZENTES Kft 820.928, Ftos árajánlatát, a 2 db elektromos kerékpár
esetében pedig Alexport Kft 440.000, Ftos árajánlatát javasolják elfogadni.
Szebellédi Endre István polgármester: Miután további hozzászólás nem volt kérte az előterjesztés
elfogadását az alábbi határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (II.25.) kt. számú
határozata
Tárgy: „A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a
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települési és térségi fejlesztések támogatására pályázat” keretében beszerzett árajánlatok
elbírálása
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a tanyák, valamint az
alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi
fejlesztések támogatására pályázat” keretében beszerzett árajánlatok közül
a/ notebook esetében az Informatika Szaküzlet Szentes,
b/ fémvázas pavilon esetében Járóka Rudolf Sándorné ev.,
c/ zagyszivattyú és áramfejlesztő esetében TERHOKERSZENTES Kft,
d/ elektromos kerékpár esetében a ELEXPORT Kft Orosháza árajánlatát választja.
2. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert a beszerzéshez szükséges intézkedések megtételére.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Irattár
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 6 fő.
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
A Képviselőtestület a határozati javaslatnak megfelelően 6 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 59/2016. (III. 30.) Kt.
határozata
Tárgy: „A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a
települési és térségi fejlesztések támogatására pályázat” keretében beszerzett árajánlatok
elbírálása
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a tanyák, valamint az
alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi
fejlesztések támogatására pályázat” keretében beszerzett árajánlatok közül
a/ notebook esetében az Informatika Szaküzlet Szentes,
b/ fémvázas pavilon esetében Járóka Rudolf Sándorné ev.,
c/ zagyszivattyú és áramfejlesztő esetében TERHOKERSZENTES Kft,
d/ elektromos kerékpár esetében a ELEXPORT Kft Orosháza árajánlatát választja.
2. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert a beszerzéshez szükséges intézkedések megtételére.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Irattár
19. Napirend: A Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ vezetőjének
keresetkiegészítése
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
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Szebellédi Endre István polgármester:A Szociális Szolgáltató vezetőjének feladatköre az utóbbi
időben lényegesen bővült. A keresetkiegészítésére vonatkozó előterjesztést véleményezte a
Szociális és Humánpolitikai Bizottság és a Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság. Kérte a
bizottsági vélemények ismertetését.
Nagy Anikó képviselő, SZHB elnök: Mivel személyesen érintett, ezért a bizottsági véleményt
Reményi Ferencné SZHB tag fogja ismertetni. Személyes érintettsége folytán kérte kizárását a
szavazásból.
Szebellédi Endre István polgármester: Szavazást kért Nagy Anikó képviselő kizárása mellett a
Szociális Szolgáltató Központ vezetőjének keresetkiegészítése döntéshozatala tekintetében.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Nagy Anikó képviselőt kérésére
kizárja a Szociális Szolgáltató Központ vezetőjének keresetkiegészítése döntéshozatalából.
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
határozat
Tárgy: Nagy Anikó képviselő személyes érintettsége

60/2016. (III. 30.) Kt.

Határozat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Nagy Anikó képviselőt kérésére
kizárja a Szociális Szolgáltató Központ vezetőjének keresetkiegészítése döntéshozatalából.
Reményi Ferencné képviselő, SZHB tag: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A vezetőnek
plusz feladatai lesznek, az árpádhalmi családsegítő szolgálatot át kellett szervezni, a demens
ellátást is meg kell szervezni, ezért úgy gondolják jogos ez a keresetkiegészítést. A bizottság
egyhangúlag támogatta.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: Hasonlóképpen döntöttek, egyhangúlag támogatták.
Szebellédi Endre István polgármester: Meg kellene határozni mikortól kezdjék meg a demens
betegek nappali ellátását, 2016. május 2i időpontot javasolt.
Nagy Anikó képviselő: A működést engedélyező szervtől nem tudják beszerezni eddig az
időpontig az engedélyeket. Ezt év vége előtt nem tudja megvalósítani. A szakmai program
elkészítését megkezdte, ami az induláshoz szükséges minél előbb próbálja produkálni.
Szebellédi Endre István polgármester:Az előkészítő munkák megkezdését is tevékenységnek kell
tekinteni értelmezése szerint. A tényleges működés megkezdődik a tevékenység kialakításával.
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Ezért javasolja a május 2i időpontot kezdésnek.
Miután további hozzászólás nem volt, kérte az előterjesztés elfogadását az alábbi határozati
javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (III. 30.) kt. számú
határozata
Tárgy: A Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ vezetőjének keresetkiegészítése
1.) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete Nagy Anikó részére 2016.
március 1. napjától 2016. december 31. napjáig havi bruttó 40.000, Ft keresetkiegészítést
állapít meg az árpádhalmi család és gyermekjóléti szolgáltatás ellátásáért, valamint a
demens betegek nappali ellátásának kialakításáért, valamint Nagymágocsi Szociális
Szolgáltató Központ által ellátott feladatok minél nagyobb arányú kihasználtságának
biztosításáért.
2.) Nagymágocs
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselőtestülete
felhívja
az
intézményvezetőt, hogy a demens betegek nappali ellátásának kialakítását minél
hamarabb kezdje meg, tényleges működését május 2.ig kezdje meg.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester helyben
2. Nagy Anikó intézményvezető
3. Irattár
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 5 fő
Döntéshozatalból kizárt képviselő 1 fő.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
A Képviselőtestület a határozati javaslatnak megfelelően 5 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 61/2016. (III. 30.) Kt.
határozat
Tárgy: A Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ vezetőjének keresetkiegészítése
Határozat
1.) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete Nagy Anikó részére 2016.
március 1. napjától 2016. december 31. napjáig havi bruttó 40.000, Ft keresetkiegészítést
állapít meg az árpádhalmi család és gyermekjóléti szolgáltatás ellátásáért, valamint a
demens betegek nappali ellátásának kialakításáért, valamint Nagymágocsi Szociális
Szolgáltató Központ által ellátott feladatok minél nagyobb arányú kihasználtságának
biztosításáért.
2.) Nagymágocs
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselőtestülete
felhívja
az
intézményvezetőt, hogy a demens betegek nappali ellátásának kialakítását minél
hamarabb kezdje meg, tényleges működését május 2.ig kezdje meg.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester helyben
2. Nagy Anikó intézményvezető
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3. Irattár
20.Napirend: Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának
elfogadása
Előadó: Nagy Anikó intézményvezető
Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Szebellédi Endre István polgármester: A Szociális Szolgáltató Központ szakmai programjának
módosítására vonatkozó előterjesztést véleményezte a Szociális és Humánpolitikai Bizottság.
Kérte a bizottsági vélemény ismertetését.
Nagy Anikó képviselő, SZHB elnök: Mivel személyesen érintett, ezért a bizottsági véleményt
Reményi Ferencné SZHB tag fogja ismertetni. Személyes érintettsége folytán kérte kizárását a
szavazásból.
Szebellédi Endre István polgármester: Szavazást kért Nagy Anikó képviselő kizárása mellett a
Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának elfogadása döntéshozatala tekintetében.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Nagy Anikó képviselőt kérésére
kizárja a Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának elfogadása döntéshozatalából.
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
határozat
Tárgy: Nagy Anikó képviselő személyes érintettsége

62/2016. (III. 30.) Kt.

Határozat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Nagy Anikó képviselőt kérésére
kizárja a Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának elfogadása döntéshozatalából.
Reményi Ferencné képviselő, SZHB tag: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, elfogadták és
elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek.
Szebellédi Endre István polgármester: Miután további hozzászólás nem volt, kérte az
előterjesztés elfogadását az alábbi határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete …./2016. (……) Kt. határozata
Tárgy: Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ szakmai programjának elfogadása
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1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Nagymágocsi
Szociális Szolgáltató Központ szakmai programját 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 1 fő.
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
A Képviselőtestület a határozati javaslatnak megfelelően 5 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 63/2016. (III. 30.) Kt.
határozat
Tárgy: A Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának elfogadása
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Nagymágocsi
Szociális Szolgáltató Központ szakmai programját elfogadja.
Határozatról értesítést kap:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ
3. Irattár
21.Napirend: Egyebek
Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
1. Tölgyes utcai kiegészítő beruházással kapcsolatosan műszaki ellenőri feladatok
ellátásához szükséges árajánlat kiválasztása,
Szebellédi Endre István polgármester: A Tölgyes utcai nem támogatott szennyvízberuházás
esetében a következő lépés a műszaki ellenőr kiválasztása. Az előterjesztést véleményezte a
Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság, kérte a bizottsági vélemény ismertetését.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: Áttekintették az árajánlatokat és a legolcsóbb árajánlatot adó
cég, a Folyammérnöki Tanácsadó Iroda Kft árajánlatát javasolják elfogadni.
Szebellédi Endre István polgármester: Miután további hozzászólás nem volt, kérte az
előterjesztés elfogadását az alábbi határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (III: 30.) Kt.
számú határozata
Tárgy: A Tölgyes utca kiegészítő beruházással kapcsolatban műszaki ellenőri feladatok ellátása
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1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a beérkezett árajánlatok
értékelése után a Folyammérnöki Tanácsadó Iroda Kftt választja ki a műszaki ellenőri
feladatok ellátására.
2. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a nyertes árajánlatot tevővel a műszaki ellenőri feladatok ellátására
vonatkozó szerződést aláírja.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. nyertes árajánlatot tevő
3. Irattár
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 6 fő
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
A Képviselőtestület a határozati javaslatnak megfelelően 6 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 64/2016. (III. 30.) Kt.
határozat
Tárgy: A Tölgyes utca kiegészítő beruházással kapcsolatban műszaki ellenőri feladatok
ellátása
Határozat
1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a beérkezett árajánlatok
értékelése után a Folyammérnöki Tanácsadó Iroda Kftt választja ki a műszaki ellenőri
feladatok ellátására.
2. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a nyertes árajánlatot tevővel a műszaki ellenőri feladatok ellátására
vonatkozó szerződést aláírja.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester – helyben
2. nyertes árajánlatot tevő
3. Irattár
2. Média reklámszerződés
Szebellédi Endre István polgármester: A Rádió 451 KultúrMédia Kftvel kötendő
reklámszerződés az hivatott szolgálni, hogy a különböző községi rendezvényeken média
megjelenési adott legyen Azzal a változtatással javasolta elfogadni, hogy 2016. március 1től
december 31ig tartó időszakra szóljon a szerződés, ne augusztus 31ig. Az előterjesztést
tárgyalta a Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság, kérte a bizottsági vélemény ismertetését.
Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: A bizottság támogatja a szerződés aláírását, azzal, hogy
2016. március 2től december 31ig szóló időszakra kössék meg a szerződést.
Szebellédi Endre István polgármester: Miután további hozzászólás nem volt, kérte az
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előterjesztés elfogadását az alábbi határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (III: 30.) Kt.
számú határozata
Tárgy:Média reklámszerződés
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a KultúrMédia Kftvel média reklámszerződést kössön a 2016. március 1től 2016.
december 31ig szóló időszakra.
Határozatról értesítést kap:
1.
Szebellédi Endre István polgármester
2.
KultúrMédia Kft. Szentes, Petőfi u. 5.
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
határozat
Tárgy: Média reklámszerződés

65/2016. (III. 30.) Kt.

Határozat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a KultúrMédia Kftvel média reklámszerződést kössön a 2016. március 1től 2016.
december 31ig szóló időszakra.
Határozatról értesítést kap:
1. Szebellédi Endre István polgármester
2. KultúrMédia Kft. Szentes, Petőfi u. 5.
3. Idősek nappali ellátására vonatkozó férőhelyek számának emelése
Szebellédi Endre István polgármester: Szociális Szolgáltató Központ az idősek nappali
ellátására vonatkozó férőhelyek számának emelését kéri
Nagy Anikó képviselő, intézményvezető: A demens ellátás kialakítása a cél. Jelenleg 25 a
férőhelyek száma, célszerű lenne 30 főre felfejleszteni. Ennek elfogadása után lehet a működési
engedély módosítását kérni.
Szebellédi Endre István polgármester: A férőhelyek 30 főre adottak?
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Nagy Anikó képviselő, intézményvezető: Amennyiben meg fog valósulni a pályázat akkor nem
lesz gond.
Drubináné Fodor Katalin képviselő: Dolgozói létszámbővítést jelente a férőhely emelés?
Nagy Anikó képviselő, intézményvezető:Plusz embert nem vesznek fel, meg tudják oldani.
Szebellédi Endre István polgármester: Miután további hozzászólás nem volt, kérte az
előterjesztés elfogadását az alábbi határozati javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (III: 30.) Kt.
számú határozata
Tárgy: Idősek nappali ellátására vonatkozó férőhelyek számának emelése
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az Idősek nappali ellátása
tekintetében a férőhelyek számát 30 férőhelyre emeli a demens személyek nappali
ellátásának megszervezése érdekében.
Határozatról értesítést kap:
1. Szebellédi Endre István polgármester
2. Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ
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 66/2016. (III. 30.) Kt.
határozat
Tárgy: Idősek nappali ellátására vonatkozó férőhelyek számának emelése
Határozat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az Idősek nappali ellátása
tekintetében a férőhelyek számát 30 férőhelyre emeli a demens személyek nappali
ellátásának megszervezése érdekében.
Határozatról értesítést kap:
1. Szebellédi Endre István polgármester
2. Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ
4. Árajánlat a nagymágocsi hulladéklerakó utógondozási feladataira.
Szebellédi Endre István polgármester: Az elmúlt évben rekultivált hulladéklerakó utógondozási
feladatainak elvégzésére 3 árajánlatot kértünk. Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi és
Vagyonkezelő Bizottság. Kérte a bizottsági vélemény ismertetését.
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Libor Zoltán képviselő, PVB elnök: Javasolják a legalacsonyabb árajánlat elfogadását, amelyet az
NNK Kft. Debrecen adta.
Szebellédi Endre István polgármester: A hulladéklerakó rekultiválása ilyen költségekkel jár. Ez
utógondozási feladatokat 5 éven keresztül el kell végezni, költsége az önkormányzatot terheli,
ezek a költségek kikerülhetetlenek.
Miután további hozzászólás nem volt, kérte az előterjesztés elfogadását az alábbi határozati
javaslatnak megfelelően.
Határozati javaslat
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének ......./ 2016. (III: 30.) Kt.
számú határozata
Tárgy: Árajánlat a nagymágocsi hulladéklerakó utógondozási feladataira.
1.) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a nagymágocsi
hulladéklerakó utógondozási feladatainak elvégzésére tett árajánlatok közül NNK Kft
(Debrecen, Iskola u.3.) árajánlatát választja.
2.) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester helyben
2. nyertes árajánlatot tevő
3. Irattár
A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 6 fő
Döntéshozatalból kizárt képviselő nincs
A jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nincs.
A Képviselőtestület a határozati javaslatnak megfelelően 6 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi döntést hozta:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 67/2016. (III. 30.) Kt.
határozat
Tárgy: Árajánlat a nagymágocsi hulladéklerakó utógondozási feladataira.
Határozat
1.) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a nagymágocsi
hulladéklerakó utógondozási feladatainak elvégzésére tett árajánlatok közül NNK Kft
(Debrecen, Iskola u.3.) árajánlatát választja.
2.) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határozatot kapja:
1. Szebellédi Endre István polgármester helyben
2. nyertes árajánlatot tevő
3. Irattár
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Szebellédi Endre István polgármester: Ezután mivel további hozzászólás nem volt a polgármester
megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.
K. m. f.

Szebellédi Endre István
polgármester

dr. Vida Bernadett
jegyző
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