Jegyzőkönyv
Készült Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 22-én 16,00
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott alakuló üléséről.
Jelen vannak: Szabó István polgármester, Borbás Tamás, Gordos Pál, Hajdú Péterné,
Kovács Sándor, Radicsné Magyar Mónika, Varga Ferenc Zsolt képviselő,
Dr. Sztantics Csaba jegyző
Lajos Mihályné jegyzőkönyvvezető
A jelenléti íven felsorolt meghívottak közül megjelent:
Dr.
Tóth
Flórián
Csongrád
Megyei
Kormányhivatal Szentes Járási Hivatala hivatalvezető,
Hevesi Lajos Helyi Választási Bizottság elnöke,
Földi Ferencné konyhavezető,
Baloghné Pusztai Katalin óvodavezető-helyettes,
Bozó János Zoltán pénzügyi munkatárs
Tokaji István nem képviselő bizottsági tag

Szabó István polgármester: Ismerteti, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. (189.) Tv. 43. § (2) bekezdése értelmében az alakuló ülés vezetése a polgármester
feladata, ezen törvény előírásainak megfelelően vezeti az alakuló ülést.
Szeretettel és tisztelettel köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Köszönti az újonnan
megválasztott képviselő-testület tagjait, gratulál nekik és jó munkát kíván az elkövetkezendő
választási ciklusra.
Külön köszönti Hevesi Lajos urat, a Helyi választási Bizottság elnökét, Dr. Tóth Flórián urat,
a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala hivatalvezetőjét, Dr. Sztantics
Csaba jegyző urat, és valamennyi megjelentet.
Kéri, az ülés bevezetőjeként énekeljék el a Magyar Himnuszt.
Elmondja, a mai napon kerül sor a 2019. október 13-án megválasztott Képviselő-testület
ünnepélyes alakuló ülésére. Az újonnan megalakuló Képviselő-testület az előző jogutódja
lesz. A korábbi testület által hozott önkormányzati rendeletek, határozatok, a Szervezeti és
Működési Szabályzat - addig, amíg az új testület nem módosítja – érvényben vannak.
Megállapítja, hogy 7 képviselő jelen van, így a határozatképes ülést megnyitja.
A jegyzőkönyv vezetésével Lajos Mihálynét bízza meg.
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Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Borbás Tamás és Varga Ferenc Zsolt képviselőket. Kéri a
Képviselő-testületet, hogy a javasolt jegyzőkönyv hitelesítőket fogadja el.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
106/2019. (X. 22.)
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek:
Borbás Tamás és Varga Ferenc Zsolt képviselőt elfogadja.

Szabó István polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, hogy határozatban állapítsák meg az
alakuló ülés napirendi pontjait.
Javasolja a következő napirendi pontok elfogadását:
1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
2./ A képviselő-testület és a polgármester eskütétele
3./ A polgármester programjának ismertetése
4./ A polgármester illetményének megállapítása
5./ Az alpolgármester megválasztása
6./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
7./ SZMSZ módosítása
8./ Döntés a képviselő-testület bizottságairól, bizottsági elnökök, tagok, tanácsnok
megválasztása
9./ A települési képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok, tanácsnok tiszteletdíjának
megállapítása
10./ Egyebek – 2019. év hátralévő részére munkaterv elfogadása
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
107/2019. (X. 22.)
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
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Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
2./ A képviselő-testület és a polgármester eskütétele
3./ A polgármester programjának ismertetése
4./ A polgármester illetménye
5./ Az alpolgármester megválasztása
6./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
7./ SZMSZ módosítása
7./ Döntés a képviselő-testület bizottságairól, bizottsági elnökök,
tagok, tanácsnok megválasztása
8./ A települési képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok, tanácsnok
tiszteletdíjának megállapítása
10./ Egyebek – 2019. év hátralévő részére munkaterv elfogadása
Szabó István polgármester : Javasolja, hogy az elfogadott napirendi pontok sorrendjében
tanácskozzanak.
1. Napirendi pont a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről.
Felkéri a Helyi Választási Bizottság Elnökét Hevesi Lajos urat, ismertesse a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának eredményét.
Hevesi Lajos HVB-elnök: Ismerteti, a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a helyi
önkormányzati képviselő és polgármester választásra való felkészülés a községi választási
szervek részéről minden tekintetben kifogástalan volt. Ugyancsak ez mondható el a
választásnapi feladatokról is. Törvénysértés, rendzavarás a választás napján nem történt.
A Választási Bizottság a választás eredményét végleges választási eredménynek tekinti.
Ezek után rátért a részletes eredmény ismertetésére (melléklet szerint).
Hevesi Lajos HVB-elnök: Gratulál a polgármester úrnak és a települési képviselő
asszonyoknak és uraknak megválasztásuk alkalmából. Eredményes munkát kíván az
elkövetkezendő 5 esztendőre.
Szabó István polgármester: A meghívóban szereplő 2. Napirendi pont a képviselő-testület
és a polgármester eskütétele.
Felkéri Hevesi Lajos urat, a Választási Bizottság Elnökét, hogy előbb a képviselők, majd a
polgármester eskütételét vezesse le.
Hevesi Lajos HVB-elnök: Felkéri az alakuló ülés valamennyi résztvevőjét, hogy az eskü
idejére szíveskedjenek felállni. A települési képviselők együtt mondják utána az eskü
szövegét.
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„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Derekegyház község
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Hevesi Lajos HVB-elnök: megköszöni az esküt és felkéri Szabó István polgármester urat az
eskü letételére.
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Derekegyház község fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Szabó István polgármester: Megköszöni a bizalmat, valamint a Helyi Választási Bizottság, a
Szavazatszámláló Bizottságok és a Helyi Választási Iroda tagjainak munkáját, továbbá
mindazokét, akik az önkormányzati képviselő választás előkészítésében és lebonyolításában
részt vettek.
Javasolja térjenek rá a 3. napirendi pont megtárgyalására, mely a polgármester
programjának ismertetése.
A polgármesteri programot melléklet szerint ismerteti.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy az ismertetett programot fogadja el.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
108/2019. (X. 22.)
Tárgy: Polgármesteri program elfogadása
Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szabó István polgármester programját elfogadja.
Határozatról értesítést kapnak: Szabó István polgármester,
Dr. Sztantics Csaba jegyző H.
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Szabó István polgármester: 4. napirendi pont a polgármester illetményének
meghatározása. Átadja a szót jegyző úrnak, az erre vonatkozó szabályok ismertetésére.
Dr. Sztantics Csaba jegyző: Előadja – az Mötv. önkormányzati választás napján hatályba
lépő rendelkezései szerint a képviselő-testületnek a polgármester juttatásait illetően nincs
döntési jogköre. Mind az illetmény, mind a költségtérítés törvényben rögzített fix összeg.
A Képviselő-testületnek azonban határozatban deklarálnia kell, hogy az Mötv. mely
rendelkezése alapján, milyen összegű illetmény illeti meg az adott település polgármesterét.
Településünk esetében Szabó István polgármester úr főállásban látja el tisztségét. A
polgármester illetményének megállapítására vonatkozó szabályokat az Mötv. 71. §-a
tartalmazza.
A polgármester illetményének megállapítása során a bázis az államtitkár illetménye, amely
997.170,- Ft.
Ezen alapösszeg 50 %-a illeti meg az 1501-2.000 fő lakosságszámú település polgármesterét,
amely 498.585,- Ft.
A költségtérítés ezen összeg 15 %-a, 74.787,- Ft.
Fentieket figyelembe véve a képviselő-testületnek határozatban kell megállapítania az
illetmény és a költségtérítés összegét.
Szabó István polgármester: Elmondja, a polgármester illetményét egyszerű többséggel
hozott határozatban összegszerűen kell megállapítani. Bejelenti, személyes érintettsége miatt
a szavazásban nem kíván részt venni. Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak.
Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot. (Szabó István polgármester nem szavazott)
109/2014. (X. 20.)
Tárgy: Szabó István polgármester illetménye.
Határozat
1.) Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó István polgármester
illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 71. § (4) bekezdés c) pontja alapján 498.585,-- Ft-ban állapítja meg 2019.
október 13. napjától.
A polgármestert az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján 74.787,- Ft költségtérítés illeti
meg.
2.) A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy a polgármester foglalkoztatásával
kapcsolatos ügyviteli feladatokat – a jogszabályban meghatározottak szerint – lássa el.
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Határozatról értesítés kapnak: Szabó István polgármester, Dr. Sztantics Csaba jegyző,
gazdálkodási főmunkatárs

Szabó István polgármester: Az 5. napirendi pont az alpolgármester megválasztása. Az
Mötv. 74. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy
alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy
alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.
Az érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzatunk alapján Képviselő-testületünknek 1
fő társadalmi megbízatású alpolgármestert kell választania.
Természetesen mód van arra, hogy az SZMSZ-t módosítsák, és akár több alpolgármestert
válasszanak.
Véleménye szerint elegendő 1 fő, társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása.
Az alpolgármester személyére a hatályos jogszabályok szerint kizárólag a polgármester tehet
javaslatot.
A Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében az alpolgármester feladata a polgármester
helyettesítésén túl segíteni a Képviselő-testület bizottságainak tevékenységét, mely
bizottságok ülésein tanácskozási joggal kell részt vennie.
Mindezek érdemi munkát igényelnek a megválasztott alpolgármester részéről, ami egyfajta
munkamegosztást jelent a polgármester és az alpolgármester között.
Javasolja, hogy az SZMSZ-nek megfelelően 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármestert
válasszanak.
Javaslatot tesz társadalmi megbízatású alpolgármester személyére. Borbás Tamás települési
képviselőt javasolja alpolgármesternek.
Ismerteti, az alpolgármestert titkos szavazással kell megválasztani. Képviselő-testület feladata
3 fős szavazatszámláló bizottság megválasztása, melyre nyílt szavazással egyszerű
szótöbbséggel kerülhet sor.
Szavazatszámláló bizottság elnökének Hajdú Péterné képviselőt javasolja, tagjainak Kovács
Sándor és Radicsné Magyar Mónika képviselőket.
A Szavazatszámláló Bizottság feladata lesz a szavazólapok elkészítése, a titkosság
feltételeinek biztosítása, a leadott szavazatok összeszámlálása és az eredmény kihirdetése.
Kéri, szavazzanak a Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak személyéről.
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Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
110/2019. (X. 22.)
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
Határozat
Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az alpolgármester választás lebonyolítására Szavazatszámláló
Bizottságot hoz létre.
A szavazatszámláló bizottság elnökének Hajdú Péterné,
tagjainak: Kovács Sándor és Radicsné Magyar Mónika képviselőket
választotta meg.

Szabó István polgármester felkéri Hajdú Péterné képviselőt a Szavazatszámláló Bizottság
Elnökét, ismertesse a szavazás módját.
Hajdú Péterné Szavazatszámláló Bizottsági Elnök ismerteti a szavazás módját.
Szabó István polgármester a szavazás idejére szünetet rendel el.
Szünet!

Szabó István polgármester: Felkéri Hajdú Péterné képviselőt, a Szavazatszámláló Bizottság
Elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét.
Hajdú Péterné Szavazatszámláló Bizottság Elnöke ismertette a szavazás eredményét,
melynek alapján az alpolgármester Borbás Tamás lett. (A titkos szavazás lebonyolításáról,
az eredmény megállapításáról külön jegyzőkönyv készült, mely ezen KT. ülés
jegyzőkönyvének melléklete.)
A képviselő-testület titkos szavazással, 6 igen szavazattal választotta meg az alpolgármestert.
111/2019. (X. 22.)
Tárgy: Borbás Tamás alpolgármester megválasztása
Határozat
A Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ötv. 34. §. (1)
bekezdésében meghatározottak szerint a Szavazatszámláló Bizottság
jegyzőkönyve alapján megállapítja, hogy
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Derekegyház községben a megválasztott alpolgármester:
Borbás Tamás
Határozatról értesítést kapnak: Borbás Tamás alpolgármester, Szabó István
polgármester, Dr. Sztantics Csaba jegyző H.

Szabó István polgármester: Gratulál a megválasztott, bizalmat kapott alpolgármesternek, a jó
együttműködés reményében kíván neki sok sikert.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a megválasztott alpolgármesternek e
minőségében esküt kell tennie a Képviselő-testület előtt.
Felkéri Hevesi Lajos urat, a Helyi Választási Bizottság Elnökét az eskü lebonyolítására.
Hevesi Lajos Helyi Választási Bizottság Elnöke: Megkéri a jelenlevőket, hogy az eskü
idejére szíveskedjenek felállni, felkéri az alpolgármestert az eskü letételére.
Eskü:
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Derekegyház község fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Szabó István
polgármester : Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy térjenek rá a 6.
napirendi pont megtárgyalására, amely az alpolgármester tiszteletdíjának
meghatározása.
Ismerteti, a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja
meg, úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának
90 %-át, ami összegszerűen 224.364,- Ft összeget jelent. A társadalmi megbízatású
alpolgármester lemondhat a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselőtestülethez intézett írásbeli nyilatkozatával, mely írásbeli nyilatkozat az alakuló ülés
jegyzőkönyvéhez csatolható.
Borbás Tamás alpolgármester jelezte, hogy írásban kíván nyilatkozni arról, hogy
jogszabályokban foglaltaknál kisebb összegű tiszteletdíj megállapítását kéri.
Javasolja, hogy Borbás Tamás alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 90.000,- Ft-ban
határozza meg a képviselő-testület, ennek megfelelően a költségtérítése havi bruttó 13.500,-Ft lesz.
Borbás Tamás bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt a szavazásban nem kíván részt
venni.
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Szabó István polgármester szavazást rendel el az alpolgármester tiszteletdíjának mértékéről.
Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot. (Borbás Tamás alpolgármester nem szavazott)
112/2019. (X. 22.)
Tárgy: Borbás Tamás alpolgármester tiszteletdíjának, költségátalányának megállapítása.

Határozat
1./ Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete Borbás Tamás
alpolgármester illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján havi bruttó 90.000,-- Ft-ban állapítja meg
2019. október 22. napjától.
Az alpolgármestert az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havi, bruttó 13.500,- Ft
költségtérítés illeti meg.
2./ A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy az alpolgármester
foglalkoztatásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat – a jogszabályban meghatározottak
szerint – lássa el.
Határozatról értesítést kapnak: Borbás Tamás alpolgármester, Szabó István polgármester,
gazdálkodási főmunkatárs
Szabó István polgármester: 7. napirendi pont: SZMSZ módosítása.
Az SZMSZ módosítása szükséges a következő napirend előtt, a Képviselő-testület
bizottságaira vonatkozó rendelkezések pontosítása, tanácsnok megválasztása miatt.
Az önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos rendelet-tervezetet melléklet szerint
ismerteti.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
önkormányzati rendelet módosítását előterjesztés szerint fogadja el.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
5/2019. (X. 22.) önkormányzati rendeletét a Derekegyház Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Az önkormányzati rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete
tartalmazza.
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Szabó István polgármester: 8. napirendi pont: Döntés a Képviselő-testület bizottságairól,
bizottsági elnökök, tagok, tanácsnok megválasztása.
Elmondja, az önkormányzat legfontosabb szakmai szervei a képviselő-testület bizottságai. A
Képviselő-testület bizottságaiban folyó munka minősége képezheti alapját az önkormányzati
tevékenységnek. A Képviselő-testület határozatainak megalapozottságában igen fontos az,
hogy a polgármester és a bizottságok tagjai (mind a települési képviselők, mind a külsős
tagok), az információs csatornák kihasználásával kölcsönösen tájékoztassák egymást a
lehetséges döntéshez szükséges tényekről és elképzelésekről. A Képviselő-testület munkáját
csak így lehet megfelelően hatékonnyá tenni.
A Szervezeti és Működési Szabályzat
bizottságokat kell megválasztani:

értelmében a Képviselő-testületnek a következő

Pénzügyi Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

3 fő
3 fő

Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az Mötv. 58. § (1) bekezdése alapján a bizottság
elnökét és – az elnökkel együtt számított – tagjainak több mint a felét az önkormányzati
képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.
A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati
képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati
képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel.
Javaslatát a bizottsági elnökökre és a tagok személyére úgy teszi meg, hogy előzetesen
valamennyi érintett személlyel egyeztetett.
A bizottsági tagok megválasztásakor az érintett nyilatkozatától függően zárt ülés tartható. A
képviselők előzetesen nyilatkoztak, hogy nem kérik zárt ülés tartását. Megkérdezi, Tokaji
István Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjelöltet, kéri-e a zárt ülés tartását?
A Pénzügyi Bizottság kívülálló tagjelöltje a zárt ülés tartását nem kérte.
Szabó István polgármester: Kéri először a Pénzügyi Bizottság összetételéről döntsenek.
Elnöknek javasolja: Varga Ferenc Zsoltot.
Kéri, szavazzanak a Pénzügyi Bizottság elnöke személyéről.
Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással
Varga Ferenc Zsoltot a Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztotta.
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Szabó István a Pénzügyi Bizottság tagjainak javasolja: Kovács Sándor képviselőt és Tokaji
Istvánt, aki nem képviselő.
Kéri, szavazzanak a Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról.
Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással –
Kovács Sándort és Tokaji Istvánt a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztotta.
Szabó István: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság elnökére, és
tagjaira leadott szavazatok alapján az alábbi határozatot hozta:
113/2019. (X. 22.)
Tárgy: Pénzügyi Bizottság megválasztása
Határozat
Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Pénzügyi Bizottság elnökének: Varga Ferenc Zsoltot,
tagjainak: Kovács Sándor és Tokaji Istvánt megválasztotta.
Határozatról értesítést kapnak: Pénzügyi Bizottság elnöke,
és tagjai, Szabó István polgármester, Dr. Sztantics Csaba jegyző H.
Szabó István polgármester ismerteti az Mötv. 40. § (1) bekezdését, mely szerint a
képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja a megválasztását követően a képviselőtestület előtt – a képviselőre irányadó szöveggel – esküt tesz, és erről okmányt ír alá.
Felkéri Hevesi Lajos urat, a Helyi Választási Bizottság Elnökét az eskü lebonyolítására.
Hevesi Lajos Helyi Választási Bizottság Elnöke: Megkéri a jelenlevőket, hogy az eskü
idejére szíveskedjenek felállni, felkéri Tokaji István bizottsági tagot az eskü letételére.
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
Pénzügyi Bizottsági tagi
tisztségemből eredő feladataimat a Derekegyház község
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Szabó István polgármester: Kéri, térjenek rá a Szociális- és Egészségügyi Bizottság
megválasztására:
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Elnöknek javasolja: Hajdú Péternét
Kéri, szavazzanak a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke személyéről.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Hajdú
Péternét a Szociális- és Egészségügyi Bizottság elnökének megválasztotta.
Szabó István: a Szociális- és Egészségügyi Bizottság tagjainak javasolja: Radicsné Magyar
Mónikát és Gordos Pált.
Kéri, szavazzanak a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
Radicsné Magyar Mónikát és Gordos Pált a Szociális Bizottság tagjainak megválasztotta.
Szabó István polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnökére és tagjaira leadott szavazatok alapján az alábbi határozatot
hozta:
114/2019. (X. 22.)
Tárgy: Szociális és Egészségügyi Bizottság megválasztása
Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének: Hajdú Péternét,
tagjainak: Radicsné Magyar Mónikát és Gordos Pált megválasztotta.
Határozatról értesítést kapnak: Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnöke, tagjai, Szabó István polgármester,
Dr. Sztantics Csaba jegyző H.
Szabó István polgármester: Ismerteti, a képviselő-testület a polgármesternek vagy bármely
képviselőnek a javaslatára az önkormányzati képviselők közül tanácsnokokat választhat. A
tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök
ellátását. A tanácsnok olyan képviselő, akit speciális feladattal, önkormányzati feladatkör
ellátásának felügyeletével bíznak meg.
Javaslatot tesz a tanácsnok megválasztására Varga Ferenc Zsolt képviselő személyében.
Varga Ferenc Zsolt képviselő, mint tanácsnok Tompahát településrész önkormányzati
feladatköreinek ellátását, felügyeletét segítené.
Kéri, szavazzanak Varga Ferenc Zsolt tanácsnoknak történő megválasztásáról.
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Varga Ferenc Zsolt bejelentette, hogy személyes érintettség miatt nem kíván szavazni.
Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot. (Varga Ferenc Zsolt képviselő nem szavazott)
115/2019. (X. 22.)
Tárgy: Tanácsnok megválasztása
Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Varga Ferenc Zsoltot tanácsnoknak megválasztotta Tompahát
településrész önkormányzati feladatköreinek ellátására, felügyeletére.
Határozatról értesítést kapnak: Varga Ferenc Zsolt tanácsnok,
Szabó István polgármester,
Dr. Sztantics Csaba jegyző H.
Szabó István polgármester: javasolja, térjenek rá a 9. napirendi pont megtárgyalására: A
települési képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok, tanácsnok tiszteletdíjának
megállapítása
Ismerteti, az Mötv. alapján,
35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a
bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni
juttatást állapíthat meg.
(2) Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja,
számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő
számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező
feladatai ellátását.
(4) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.
Önkormányzatunknak van elfogadott önkormányzati rendelete e témában.
Javasolja, hogy a korábbi önkormányzati rendeletet helyezzék hatályon kívül, és a kiosztott
rendelet-tervezet szerint tesz a következőkben javaslatot a tiszteletdíjak megállapítására:
A havi bruttó díj a Képviselő-testület tagjainak:
Bizottság elnökének:
Tanácsnok:
Bizottság nem képviselő tagjának:

40.000,- Ft
+ 15.000,- Ft
+ 35.000,-Ft
15.000,- Ft

Kéri a Képviselő-testületet, hogy a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati
rendeletet a mellékelt előterjesztés szerint fogadja el.
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Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
6/2019. (X. 22.)
tiszteletdíjáról.

önkormányzati

rendeletét

a

települési

képviselők

Az önkormányzati rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete
tartalmazza.
Szabó István polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, hogy az utolsó napirendi pont
tárgyalására térjenek rá: 2019. év hátralévő részére munkaterv elfogadása.
2019. év hátralévő részére munkaterv elfogadására az alábbiak szerint tesz javaslatot:
2019. november 13. (szerda) 14.00 óra
1./ Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása
2./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása
3./ Tájékoztatás a helyi adókról
4./ 2020. évi szolgáltatási és egyéb díjak felülvizsgálata
5./ Egyéb előterjesztések
2019. december 11. (szerda) 14.00 óra
1./ Döntés Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
2./ Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi
munkatervének elfogadása
3./ Egyéb előterjesztések
Kéri a javasolt munkatervet fogadja el a Képviselő-testület. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással
jelezze.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
116/2019. (X. 22.)
Tárgy: 2019. év hátralévő részére Képviselő-testület munkatervének elfogadása
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Határozat
Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. év hátralévő részére az alábbi munkaterv elfogadásáról
döntött:
2019. november 13. (szerda) 14.00 óra
1. Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti
és Működési Szabályzatának elfogadása
2. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása
3. Tájékoztatás a helyi adókról
4. 2020. évi szolgáltatási és egyéb díjak felülvizsgálata
5. Egyéb előterjesztések
2019. december 11. (szerda) 14.00 óra
1. Döntés Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
2. Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi
munkatervének elfogadása
3. Egyéb előterjesztések
Határozatról értesítést kapnak: Képviselő-testület tagjai, Szabó István
polgármester, Dr. Sztantics Csaba jegyző, Bozó János Zoltán pénzügyi
főmunkatárs, intézményvezetők.
Szabó István polgármester: Előadja, a következő időszak fontos feladata a közös
önkormányzati hivatal létrehozása. Derekegyház község eddig Szegvár nagyközséggel volt
közös hivatal. Felül kell vizsgálni, hogy az eddigi formában hogyan működtethető tovább
Szegvárral a közös hivatal. Az elmúlt időszakban adódtak problémák az együttműködésben.
A másik lehetőség, hogy kisebb településekkel megállapodva közös hivatalt hoznak létre.
Nagytőke és Eperjes jelezte, hogy szeretne közös hivatalt létrehozni.
Dr. Sztantics Csaba jegyző: Előadja – amennyiben Derekegyház kifejezi az igényét Szegvár
felé a közös hivatal létrehozására, az nem mondhat nemet.
A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról a választások napjától számított 60 napon belül
meg kell állapodni, hogy január 1-től már az új felállásban tudjon működni.
Közös önkormányzati hivatalt azok a járáson belüli községi önkormányzatok hozhatnak létre,
amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el
egymástól.
A megállapodás rögzíti, hogyan működik a közös hivatal, milyen létszámmal.
Ha Derekegyház el tudja érni, hogy székhely településsé válik, akkor kereshet jegyzőt. Ha
látható, hogy mi a megoldás, akkor a hivatal élére megfelelő személyt kell találni. A közös
hivatalt létrehozó önkormányzatok polgármesterei lakosság szám arányában döntenek a
jegyző személyéről.
Tokaji István pénzügyi bizottság tagja: Kérdezi, mi történik, ha nem találnak jegyzőt?
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Dr. Sztantics Csaba jegyző: Előadja – hat hónapig működhet úgy a hivatal, hogy nincs
kinevezett jegyző, ez idő alatt az SZMSZ szerint történik a jegyzői feladatok ellátása. Ha ez a
hat hónap eredménytelenül telik el, a kormányhivatal kijelöli a jegyzőt.
Szabó István polgármester: A közös hivatal létrehozásáról még egyeztetni, tárgyalni kell az
érintett polgármesterekkel és képviselő-testülettel.
Elmondja, eddig nem volt jellemző, hogy külön feladatoknak felelősei lettek volna a
képviselő-testületben. Fontosnak tartaná, hogy a jövőben legyen egy-egy témának felelőse.
Akinek voltak saját fejlesztési ötletei, azokat karolja fel.
Ilyen feladatok lehetnének a média, közösségi oldalak fejlesztése, karbantartása, egészségügyi
ellátás, szociális ellátás, közterület rendjének felügyelete, önkormányzati kertészet
továbbfejlesztése, esetleg szociális kert létrehozása, rehabilitációs foglalkoztatás, oktatás
fejlesztése, általános iskola megtartás.
Gordos Pál képviselő: Kérdezi, hogy a képviselő-testületi ülésen készített fényképeket
megjelentetheti-e a közösségi oldalakon?
Szabó István polgármester: A megjelentetéshez személyes hozzájárulás szükséges. Ő
szükségesnek tartaná, hogy a közösségi médiában kellő mértékben szerepeljenek, láthatóak
legyenek.
Dr. Tóth Flórián Szentes Járási Hivatal hivatalvezető: Gratulál a polgármesternek,
képviselőknek a megválasztásukhoz, megköszöni a választási szerveknek a komoly munkát,
amit végeztek, felajánlja a hivatalnak, önkormányzatnak a segítségét.
Szabó István polgármester: Megköszöni a hivatalvezető úr gratulációját, felajánlott
segítségét. Kérdezi, hogy van-e egyéb előterjesztés, kérdés, hozzászólás?
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, megköszöni a képviselők és
meghívottak megjelenését, az alakuló ülést 17,30 órakor bezárja.
kmf.

Szabó István
polgármester

Dr. Sztantics Csaba
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

……………………………………..
Borbás Tamás képviselő

………………………………….…
Varga Ferenc Zsolt képviselő
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