Jegyzőkönyv
Készült Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 13-án
14.00 órakor az önkormányzat tanácstermében tartott üléséről.
Jelen vannak: Szabó
István
polgármester,
Borbás
Tamás
alpolgármester,
Gordos Pál, Hajdú Péterné, Kovács Sándor, Radicsné Magyar Mónika és
Varga Ferenc Zsolt képviselő,
Dr. Sztantics Csaba jegyző,
Lajos Mihályné jegyzőkönyvvezető
A jelenléti íven felsorolt meghívottak közül megjelent:
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási
Hivatala részéről Vas Zoltán ügysegéd
Földi Ferencné konyhavezető,
Baloghné Pusztai Katalin óvodavezető-helyettes,
Gazsiné Czakó Rita adóügyi ügyintéző
Szabó István polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy 7 képviselő
jelen van, így a határozatképes ülést megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbiak szerint:
-

Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása

-

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása

-

Tájékoztatás a helyi adókról

-

A 2020. évi szolgáltatási és egyéb díjak felülvizsgálata

-

Egyéb előterjesztések

-

Interpellációk, bejelentések

Kéri a Képviselő-testületet, hogy a javasolt napirendet fogadja el.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
117/2019. (XI. 13.)
Tárgy: Napirend elfogadása
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Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1. Derekegyház
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
2. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása
3. Tájékoztatás a helyi adókról
4. A 2020. évi szolgáltatási és egyéb díjak felülvizsgálata
5. Egyéb előterjesztések
6. Interpellációk, bejelentések

Szabó István polgármester: A két ülés közt történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót
melléklet szerint ismerteti. Kiegészítésként előadja: A TÖOSZ-nak (Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége) Derekegyház Község Önkormányzata is tagja. A
megyét jelenleg Balástya polgármestere képviseli. Szentes Város Polgármestere is tagja a
vezetőségnek.
Az új orvos lakás pályázatból egy pozitív ház épül, típusterv alapján került kiválasztásra. Az
odavezető utat is meg tudják ebből építeni. A telekrendezés most folyik, azt is meg lehet
oldani a pályázatból.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatot.
118/2019. (XI. 13.)
Tárgy: Két ülés közt történt fontosabb eseményekről tájékoztató

Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a két ülés közt történt fontosabb eseményekről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határozatról értesítést kapnak: Polgármester H.
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Tárgy:

Előadó:

1. Derekegyház Község Önkormányzata
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása

Szabó István
polgármester

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Dr. Sztantics Csaba jegyző: Előadja – a Képviselő-testület feladata a Szervezeti és Működési
Szabályzat áttekintése, felülvizsgálata, szükség esetén módosítása. A Csongrád Megyei
Kormányhivatal 2019. júliusában végzett törvényességi célellenőrzést, a feltárt jogsértések
orvoslására törvényességi felhívással élt. A törvényességi felhívást is figyelembe véve
készítették el az SZMSZ-t, az előterjesztés tartalmazza a módosításokat. Amennyiben a
Képviselő-testület elfogadja, a régi rendelet és az azt módosító rendeletek hatályon kívül
kerülnek, hamarosan az új SZMSZ lesz hatályos. Még kialakulóban van a közös
önkormányzati hivatal. Az SZMSZ-ben a jelenlegi hivatal szerepel, ha január 1-től változik,
ezzel módosítani kell.
Szabó István polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, hogy a Derekegyház Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendeletet az előterjesztett rendelet-tervezet szerint fogadja el.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
7/2019. (XI. 13.) önkormányzati rendeletét a Derekegyház Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatáról.
Az önkormányzati rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete
tartalmazza.
2. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
elbírálása

Szabó István
polgármester

Szabó István polgármester: Előadja – a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatokat.
A Képviselő-testület döntése alapján 6 személynek adható havi 5.000,--Ft támogatás.
Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a kérelmeket és a bizottság javaslatát.
Hajdú Péterné Szoc. és Eü. Bizottság elnöke: Ismerteti a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” típusára 6 pályázó adta be pályázatát:
Barna Bianka Angelika Derekegyház, Arany János utca 14. szám alatti lakos,
Barna Boglárka Szimonetta Derekegyház, Arany János utca 14. szám alatti lakos,
Filep Frank Zsombor Derekegyház, Mátyás király utca 20. szám alatti lakos,
Őze Gergő Derekegyház, Alkotmány utca 11. szám alatti lakos,
Simonovics Erika Derekegyház, Árpád utca 22. szám alatti lakos, és
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Vidovics Vanessza Derekegyház, Mátyás király utca 33. szám alatti lakos.
„B” típusú pályázat nem érkezett.
A szociális körülményeket és az egy főre jutó jövedelmet figyelembe véve a hat pályázó
közül mind a hat pályázó: Barna Bianka Angelika, Barna Boglárka Szimonetta, Filep Frank
Zsombor, Őze Gergő, Simonovics Erika és Vidovics Vanessza részére javasolja a bizottság
megállapítani a havi 5.000,--Ft támogatást.
Szabó István polgármester: Kéri, döntsenek az ösztöndíj odaítéléséről a Szociális és
Egészségügyi Bizottság javaslata alapján.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
119/2019. (XI. 13.)
Tárgy: Barna Bianka Angelika Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázat elbírálása

Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Barna Bianka Angelika Derekegyház, Arany János utca 14. szám
alatti lakos „A” típusú Bursa Hungarica 2020. évi Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatát elfogadja.
A 2019/2020. tanév második félévére és a 2020/2021. tanév első
félévére, 10 hónapra havi 5.000,--Ft, azaz Ötezer forint ösztöndíjat állapít
meg.
A megállapított önkormányzati támogatás kiegészülhet a Megyei
Önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (intézményi
támogatás) támogatásával.
A Képviselő-testület felhívja nevezett figyelmét, hogy a Bursa Hungarica
támogatásra évente újra kell pályázni.
A megállapított ösztöndíj csak abban az esetben jár, ha az Ösztöndíj
folyósításának időtartama alatt beiratkozott nappali tagozatos hallgatója a
felsőfokú intézménynek.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség
nem terheli.
A jogosultságot érintő bármilyen változást haladéktalanul, de legkésőbb
15 napon belül köteles az Önkormányzati Hivatalban, a folyósító oktatási
intézménynél, és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica
(1381 Budapest, Pf. 1418.) írásban bejelenteni.
A Képviselő-testület megkeresi a Szegvári Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzőjét, hogy hatáskörében tegyen intézkedést a megállapított
támogatás Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica
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Ösztöndíjrendszer 10032000-01451461-30000003. bankszámlaszámára
történő folyósítására.
Az ösztöndíjat havonta utólag folyósítják a hallgató bankszámlájára.
Határozatról értesítést kapnak: Barna Bianka Angelika pályázó, Jegyző,
gazdálkodási munkatárs H.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
120/2019. (XI. 13.)
Tárgy: Barna Boglárka Szimonetta Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázat elbírálása

Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Barna Boglárka Szimonetta Derekegyház, Arany János utca 14. szám
alatti lakos „A” típusú Bursa Hungarica 2020. évi Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatát elfogadja.
A 2019/2020. tanév második félévére és a 2020/2021. tanév első
félévére, 10 hónapra havi 5.000,--Ft, azaz Ötezer forint ösztöndíjat állapít
meg.
A megállapított önkormányzati támogatás kiegészülhet a Megyei
Önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (intézményi
támogatás) támogatásával.
A Képviselő-testület felhívja nevezett figyelmét, hogy a Bursa Hungarica
támogatásra évente újra kell pályázni.
A megállapított ösztöndíj csak abban az esetben jár, ha az Ösztöndíj
folyósításának időtartama alatt beiratkozott nappali tagozatos hallgatója a
felsőfokú intézménynek.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség
nem terheli.
A jogosultságot érintő bármilyen változást haladéktalanul, de legkésőbb
15 napon belül köteles az Önkormányzati Hivatalban, a folyósító oktatási
intézménynél, és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica
(1381 Budapest, Pf. 1418.) írásban bejelenteni.
A Képviselő-testület megkeresi a Szegvári Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzőjét, hogy hatáskörében tegyen intézkedést a megállapított
támogatás Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer 10032000-01451461-30000003. bankszámlaszámára
történő folyósítására.
Az ösztöndíjat havonta utólag folyósítják a hallgató bankszámlájára.
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Határozatról értesítést kapnak: Barna Boglárka Szimonetta pályázó,
Jegyző, gazdálkodási munkatárs H.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
121/2019. (XI. 13.)
Tárgy: Filep Frank Zsombor Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázat elbírálása

Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Filep Frank Zsombor Derekegyház, Mátyás király utca 20. szám
alatti lakos „A” típusú Bursa Hungarica 2020. évi Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatát elfogadja.
A 2019/2020. tanév második félévére és a 2020/2021. tanév első
félévére, 10 hónapra havi 5.000,--Ft, azaz Ötezer forint ösztöndíjat állapít
meg.
A megállapított önkormányzati támogatás kiegészülhet a Megyei
Önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (intézményi
támogatás) támogatásával.
A Képviselő-testület felhívja nevezett figyelmét, hogy a Bursa Hungarica
támogatásra évente újra kell pályázni.
A megállapított ösztöndíj csak abban az esetben jár, ha az Ösztöndíj
folyósításának időtartama alatt beiratkozott nappali tagozatos hallgatója a
felsőfokú intézménynek.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség
nem terheli.
A jogosultságot érintő bármilyen változást haladéktalanul, de legkésőbb
15 napon belül köteles az Önkormányzati Hivatalban, a folyósító oktatási
intézménynél, és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica
(1381 Budapest, Pf. 1418.) írásban bejelenteni.
A Képviselő-testület megkeresi a Szegvári Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzőjét, hogy hatáskörében tegyen intézkedést a megállapított
támogatás Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer 10032000-01451461-30000003. bankszámlaszámára
történő folyósítására.
Az ösztöndíjat havonta utólag folyósítják a hallgató bankszámlájára.
Határozatról értesítést kapnak: Filep Frank Zsombor pályázó, Jegyző,
gazdálkodási munkatárs H.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
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122/2019. (XI. 13.)
Tárgy: Őze Gergő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
elbírálása

Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Őze Gergő Derekegyház, Alkotmány utca 11. szám alatti lakos „A”
típusú Bursa Hungarica 2020. évi Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatát elfogadja.
A 2019/2020. tanév második félévére és a 2020/2021. tanév első
félévére, 10 hónapra havi 5.000,--Ft, azaz Ötezer forint ösztöndíjat állapít
meg.
A megállapított önkormányzati támogatás kiegészülhet a Megyei
Önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (intézményi
támogatás) támogatásával.
A Képviselő-testület felhívja nevezett figyelmét, hogy a Bursa Hungarica
támogatásra évente újra kell pályázni.
A megállapított ösztöndíj csak abban az esetben jár, ha az Ösztöndíj
folyósításának időtartama alatt beiratkozott nappali tagozatos hallgatója a
felsőfokú intézménynek.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség
nem terheli.
A jogosultságot érintő bármilyen változást haladéktalanul, de legkésőbb
15 napon belül köteles az Önkormányzati Hivatalban, a folyósító oktatási
intézménynél, és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica
(1381 Budapest, Pf. 1418.) írásban bejelenteni.
A Képviselő-testület megkeresi a Szegvári Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzőjét, hogy hatáskörében tegyen intézkedést a megállapított
támogatás Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer 10032000-01451461-30000003. bankszámlaszámára
történő folyósítására.
Az ösztöndíjat havonta utólag folyósítják a hallgató bankszámlájára.
Határozatról értesítést kapnak: Őze Gergő pályázó, Jegyző, gazdálkodási
munkatárs H.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
123/2019. (XI. 13.)
Tárgy: Simonovics Erika Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
elbírálása
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Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Simonovics Erika Derekegyház, Árpád utca 22. szám alatti lakos „A”
típusú Bursa Hungarica 2020. évi Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatát elfogadja.
A 2019/2020. tanév második félévére és a 2020/2021. tanév első
félévére, 10 hónapra havi 5.000,--Ft, azaz Ötezer forint ösztöndíjat állapít
meg.
A megállapított önkormányzati támogatás kiegészülhet a Megyei
Önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (intézményi
támogatás) támogatásával.
A Képviselő-testület felhívja nevezett figyelmét, hogy a Bursa Hungarica
támogatásra évente újra kell pályázni.
A megállapított ösztöndíj csak abban az esetben jár, ha az Ösztöndíj
folyósításának időtartama alatt beiratkozott nappali tagozatos hallgatója a
felsőfokú intézménynek.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség
nem terheli.
A jogosultságot érintő bármilyen változást haladéktalanul, de legkésőbb
15 napon belül köteles az Önkormányzati Hivatalban, a folyósító oktatási
intézménynél, és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica
(1381 Budapest, Pf. 1418.) írásban bejelenteni.
A Képviselő-testület megkeresi a Szegvári Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzőjét, hogy hatáskörében tegyen intézkedést a megállapított
támogatás Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer 10032000-01451461-30000003. bankszámlaszámára
történő folyósítására.
Az ösztöndíjat havonta utólag folyósítják a hallgató bankszámlájára.
Határozatról értesítést kapnak: Simonovics Erika pályázó, Jegyző,
gazdálkodási munkatárs H.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
124/2019. (XI. 13.)
Tárgy: Vidovics Vanessza Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
elbírálása

Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Vidovics Vanessza Derekegyház, Mátyás király utca 33. szám alatti
lakos „A” típusú Bursa Hungarica 2020. évi Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatát elfogadja.
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A 2019/2020. tanév második félévére és a 2020/2021. tanév első
félévére, 10 hónapra havi 5.000,--Ft, azaz Ötezer forint ösztöndíjat állapít
meg.
A megállapított önkormányzati támogatás kiegészülhet a Megyei
Önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (intézményi
támogatás) támogatásával.
A Képviselő-testület felhívja nevezett figyelmét, hogy a Bursa Hungarica
támogatásra évente újra kell pályázni.
A megállapított ösztöndíj csak abban az esetben jár, ha az Ösztöndíj
folyósításának időtartama alatt beiratkozott nappali tagozatos hallgatója a
felsőfokú intézménynek.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség
nem terheli.
A jogosultságot érintő bármilyen változást haladéktalanul, de legkésőbb
15 napon belül köteles az Önkormányzati Hivatalban, a folyósító oktatási
intézménynél, és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica
(1381 Budapest, Pf. 1418.) írásban bejelenteni.
A Képviselő-testület megkeresi a Szegvári Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzőjét, hogy hatáskörében tegyen intézkedést a megállapított
támogatás Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer 10032000-01451461-30000003. bankszámlaszámára
történő folyósítására.
Az ösztöndíjat havonta utólag folyósítják a hallgató bankszámlájára.
Határozatról értesítést kapnak: Vidovics Vanessza pályázó, Jegyző,
gazdálkodási munkatárs H.
3. Tájékoztatás a helyi adókról

Gazsiné Czakó Rita
adóügyi ügyintéző

Írásbeli tájékoztató csatolva.
Szabó István polgármester: Előadja – el kell gondolkozni azon, hogy a helyi adó bevétel
elegendő-e az önkormányzat feladati ellátásához, fejlesztések megvalósítására. Sajnos nem
elég. Az idei évben több adó folyt be, az itt dolgozó vállalkozók, cégek fizettek ide adót.
Jövőre is várható olyan beruházás, amiből folyhat be iparűzési adó.
Ha új adót akarnak bevezetni, azt november 30-ig kellene megtenni. Nagy valószínűséggel
erre már nem kerül sor.
Dr. Sztantics Csaba jegyző: Elmondja – a kommunális adó nagyon alacsonyan van
megállapítva, Szentesen most 6.000,--Ft, jövő évtől 8.400,--Ft-ra tervezik emelni.
Szabó István polgármester: Előadja – a kommunális adó bevételből megvalósított feladatból
mindenki egyenlően részesül.
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Kovács Sándor képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen beszéltek a földút adóról. Szerinte ez
az adónem bevezethető lenne. Hektáronként 2.000 – 2.500,--Ft a gazdálkodóknak sem
jelentene nagy terhet. Ebből 8 – 10 millió forint bevétel lenne, amit utak javítására lehetne
fordítani.
Gordos Pál képviselő: Az utak karbantartására lehetne kötni egy vállalkozóval hosszú távú
szerződést.
Kovács Sándor képviselő: Előadja - a befizetett földút adó a mezőgazdasági gépek által bejárt
utak javítására szolgálna, ezt az adónemet szorgalmazná.
Szabó István polgármester: Előadja – ez az adóbevétel forrás lehetne egy új útfelújítási
pályázatnál.
Varga Ferenc Zsolt képviselő: Előadja – vannak olyan gazdálkodók, akik nem itt laknak, de
itt vásároltak földet, itt gazdálkodnak, nekik is fizetni kellene ide adót.
Borbás Tamás alpolgármester: Meg kell nézni, hogy hány km földútról beszélnek, mennyi a
ráfordítás, ha karban kell tartani.
Szabó István polgármester: A földhivataltól kapnak minden évben erről tájékoztatást.
Kovács Sándor képviselő: Előadja – jó lenne már a jövő évtől bevezetni az új helyi adót, hogy
ne veszítsenek egy évet a bevételből.
Szabó István polgármester: Előadja – egy új adónem bevezetése hosszabb előkészítési
munkálatokat, törvényességi hatásvizsgálatot igényel, ezért a jövő évtől való bevezetésére
nem lát lehetőséget.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a helyi adókról szóló tájékoztatót fogadja el.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
125/2019. (XI. 13.)
Tárgy: Tájékoztatás a helyi adókról

Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról
szóló tájékoztatót elfogadja.
Határozatot kapják:
Dr. Sztantics Csaba jegyző
Gazsiné Czakó Rita adóügyi ügyintéző
4. 2020. évi szolgáltatási és egyéb díjak
felülvizsgálata

Szabó István
polgármester
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Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szabó István polgármester: A 2020. évi szolgáltatási és egyéb díjak felülvizsgálatával
kapcsolatos előterjesztést melléklet szerint ismerteti.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, a bizottság a konyhavezető javaslatát
figyelembe véve a gyermekétkeztetés térítési díját 2020. január 1-től 10 %-kal javasolja
emelni.
Borbás Tamás alpolgármester: A Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Házban a klíma felszerelés
miatt javasolja a terembérleti díjaknál plusz díj megállapítását.
Szabó István polgármester: Egyetért a javaslattal, a terembérleti díjak emelését javasolja az
alábbiak szerint:
- nagyterem családi rendezvényre csütörtök 12.00 órától vasárnap 12.00 óráig:
50.000,--Ft,
- nagyterem egyéb rendezvény esetén, egyéb családi rendezvény 1 nap: 25.000,--Ft,
- kisterem egész napra és termékbemutatók, vásár esetén:12.000,--Ft,
- kisterem fél napra és termékbemutatók, vásár esetén: 6.000,--Ft.
Amennyiben az ismertetett díjemelésekkel a Képviselő-testület egyetért, kéri, hogy az alábbi
határozati javaslatot fogadja el:
„Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évi
szolgáltatási és egyéb díjak felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést.
A Képviselő-testület 2020. január 1-től az alábbi szolgáltatási és térítési díjak emelését hajtja
végre:
- A gyermekétkeztetési térítési díjakat 10 %-kal emeli.
- A Művelődési házak terembérleti és kölcsönzési díjainál a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési
Ház és Könyvtár épületében a terembérleti díjakat az alábbiak szerint emeli:
- nagyterem családi rendezvényre csütörtök 12.00 órától vasárnap 12.00 óráig:
50.000,--Ft,
- nagyterem egyéb rendezvény esetén, egyéb családi rendezvény 1 nap: 25.000,--Ft,
- kisterem egész napra és termékbemutatók, vásár esetén:12.000,--Ft,
- kisterem fél napra és termékbemutatók, vásár esetén: 6.000,--Ft.
Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzati rendeleteket érintő díjemelésre a rendeletmódosítást
készítse elő, és terjessze a következő képviselő-testületi ülés elé.”
Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a
következő határozatot.
126/2019. (XI. 13.)
Tárgy: A 2020. évi szolgáltatási és egyéb díjak felülvizsgálata
Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a
2020. évi szolgáltatási és egyéb díjak felülvizsgálatára vonatkozó
előterjesztést.
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A Képviselő-testület 2020. január 1-től az alábbi szolgáltatási és térítési
díjak emelését hajtja végre:
- A gyermekétkeztetési térítési díjakat 10 %-kal emeli.
- A Művelődési házak terembérleti és kölcsönzési díjainál a Dr. Brusznyai
Árpád Művelődési Ház és Könyvtár épületében a terembérleti díjakat az
alábbiak szerint emeli:
- nagyterem családi rendezvényre csütörtök 12.00 órától vasárnap 12.00
óráig: 50.000,--Ft,
- nagyterem egyéb rendezvény esetén, egyéb családi rendezvény
1 nap: 25.000,--Ft,
- kisterem egész napra és termékbemutatók, vásár esetén:12.000,--Ft,
- kisterem fél napra és termékbemutatók, vásár esetén: 6.000,--Ft.
Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzati rendeleteket érintő díjemelésre a
rendeletmódosítást készítse elő, és terjessze a következő képviselő-testületi
ülés elé.
A határozatot kapják: Szabó István polgármester, Dr. Sztantics Csaba
jegyző, Bozó János Zoltán gazdálkodási munkatárs, Földi Ferencné
Gyermekélelmezési és Szociális Konyha vezetője, Magony Gizella
igazgatási vezető tanácsos.
5. Egyéb előterjesztések
Szabó István polgármester: A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatosan
elmondja – a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatallal lehetőség van a további működtetésre
változatlan formában.
Eperjes Község Önkormányzata polgármestere megkereste, hogy alakítsanak közös
önkormányzati hivatalt. Sokat beszéltek erről, ha találnának jegyzőt és pénzügyi vezetőt,
akkor támogatná a közös hivatal létrehozását.
Derekegyház és Eperjes község lakosságszáma a 2019. január 1-i adatok alapján 2059 fő.
Ha létrehozzák a közös hivatalt, azt 5 évig fenn kell tartani. A közös hivatalban az elfogadott
létszám 6,55 fő, ehhez rendel a központi költségvetés fajlagos összeget, amit a közös hivatal
fenntartására lehet felhasználni. Ezzel a finanszírozással 9 fő munkabérét lehetne
kigazdálkodni. A plusz kiadásokat a közös hivatalt fenntartó önkormányzatoknak kell fedezni.
Most nem tudnak erről dönteni. Ha nem találnak jegyzőt és pénzügyi vezetőt, akkor nem látja,
hogy szabad-e létrehozni közös hivatalt. A székhely önkormányzat szakmailag felelős a
feladatok ellátásáért.
Dr. Sztantics Csaba jegyző: Elmondja – a felelősség kérdését a megállapodásban tisztázni
kell. A plusz finanszírozást lakosságszám arányosan kell elosztani.
Szabó István polgármester: A Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról, további
működtetéséről 2019.december 12-ig dönteni kell a Képviselő-testületnek. Ha szükséges lesz,
rendkívüli ülést hívnak össze a döntés előtt.
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6. Interpellációk, bejelentések
Szabó István polgármester: Ismerteti – a közfoglalkoztatási pályázatot január 6-ig kell beadni,
erről a pályázat leadása előtt dönt a Képviselő-testület. A jövő évben 30 főt szeretnének
foglalkoztatni. A mezőgazdasági, helyi sajátosságokra épülő programra nyújtanak be
pályázatot.
Borbás Tamás alpolgármester: Javasol a képviselőkkel egy közös falubejárást, hogy a
területeket jobban megismerjék.
Gordos Pál képviselő: El kell érni, hogy legyen érdemi jellege annak, ha valaki munkát kap.
Javasolja, hogy azoknál, akik segélyért folyamodnak a Szociális és Egészségügyi
Bizottsághoz, végezzenek környezettanulmányt a segélyezés előtt.
Kérdezi, hogy a közmunkásokkal végeztethetnek-e szociális munkát?
Szabó István polgármester: Válaszában előadja – erre nincs lehetőség. Vannak olyan szociális
szövetkezetek, ahol megtermelik a zöldségeket, állatot tartanak.
Kovács Sándor képviselő: A közfoglalkoztatásban termelhetnek-e profitot?
Szabó István polgármester: Előadja – profitot nem termelhetnek. Ha van bevétel, a
közfoglalkoztatásra kell felhasználni.
Képviselő-testület a bejelentésekre adott választ egyhangúlag elfogadta.
Szabó István polgármester: Megköszöni a meghívottak
előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalta a képviselő-testület.

megjelenését,

kmf.

Szabó István
polgármester

Dr. Sztantics Csaba
jegyző
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