Jegyzőkönyv
Készült Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 27-én
15.00 órakor az önkormányzat tanácstermében tartott rendkívüli 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:
Baloghné Pusztai Katalin óvodavezető-helyettes
Szabó István polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy 7 képviselő
jelen van, így a határozatképes ülést megnyitja. Ismerteti a rendkívüli ülés összehívására a
szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása, valamint
a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatok lebonyolításával kapcsolatos
döntések meghozatala, és egyéb előterjesztések miatt került sor.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbiak szerint:
-

A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása

-

Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatok lebonyolításával kapcsolatos
döntés

-

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.
129/2019. (XI. 27.)
Tárgy: Napirend elfogadása

Határozat
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Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1. A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló
rendelet megalkotása
2. Magyar

Falu

Program

keretében

benyújtott

pályázatok

lebonyolításával kapcsolatos döntés
3. Egyéb előterjesztések
4. Interpellációk, bejelentések

Tárgy:

Előadó:

1. A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi
szabályairól szóló rendelet megalkotása

Dr. Sztantics Csaba
jegyző

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szabó István polgármester: Az előterjesztést melléklet szerint ismerteti, kéri a Képviselőtestületet, hogy a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelettervezetet fogadja el.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
8/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendeletét a szociális célú tüzelőanyag
támogatás helyi szabályairól.
Az önkormányzati rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete
tartalmazza.
2.

Magyar Falu Program keretében benyújtott
pályázatok lebonyolításával kapcsolatos döntés

Szabó István
polgármester

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szabó István polgármester: A Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonú utak
felújítása pályázati kiírására tárgyú előterjesztést és határozati javaslatot melléklet szerint
ismerteti. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.
Gordos Pál képviselő: Kérdezi, hogy az útfelújítás az idén megvalósul?
Szabó István polgármester: Válaszában előadja – az idén már nem megvalósítható, jövő év
március – április a várható időpont.

3
Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a
következő határozatot.
130/2019. (XI. 27.)
Tárgy: Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonú utak felújítása pályázati kiírására

Határozat
Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási
kérelmet nyújtott be a Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonú
utak felújítása alprogramjához (kódszám: MFP-ÖTU/2019) a Köztársaság
tér útburkolatának felújítására vonatkozóan.
A projekt megvalósítási
Köztáraság tér.

helyszínének

címe:

6621

Derekegyház,

A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Derekegyház, 308/12
és Derekegyház, 134/4.
Támogatás intenzitás: 100%, önrész biztosítása nem szükséges.
A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés
hatályba lépését követő hónap első napjától számított öt éven át tart a
beruházás vonatkozásában.
A fejlesztés eredményeként kialakított, felújított önkormányzati tulajdonú
ingatlanon lévő közhasználatú parkoló használata a fenntartási időszak végéig
nem lehet díjköteles.

A testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem pozitív
elbírálását követően a projekt megvalósításához és elszámolásához
szükséges szerződések, dokumentumok aláírására.
Határozatról értesítést kapnak: Szabó István polgármester, Dr. Sztantics
Csaba jegyző, gazdálkodási osztály.
Szabó István polgármester: A Magyar Falu Program – Óvoda Udvar pályázati kiírására
tárgyú előterjesztést és határozati javaslatot melléklet szerint ismerteti. Kéri a Képviselőtestületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
131/2019. (XI. 27.)
Tárgy: Magyar Falu Program – Óvoda Udvar pályázati kiírására

Határozat
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Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási
kérelmet nyújtott be a Magyar Falu Program – Óvoda udvar alprogramjára
(kódszám: MFP-OUF/2019) óvodai kültéri játékeszközök beszerzésére
vonatkozóan.
A projekt megvalósítási helyszínének címe: 6621 Derekegyház, Rákóczi u.
16.
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Derekegyház, 249.
Támogatás intenzitás: 100%, önrész biztosítása nem szükséges.
A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés
hatályba lépését követő hónap első napjától számított öt éven át tart az
építési beruházás vonatkozásában és három éven át az eszközbeszerzés
vonatkozásában.
A testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem pozitív
elbírálását követően a projekt megvalósításához és elszámolásához
szükséges szerződések, dokumentumok aláírására.
Határozatról értesítést kapnak: Szabó István polgármester, Dr. Sztantics
Csaba jegyző, gazdálkodási osztály.

Szabó István polgármester: A Magyar Falu Program – Polgármesteri Hivatal felújítása
pályázati kiírására tárgyú előterjesztést és határozati javaslatot melléklet szerint ismerteti.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.
Gordos Pál képviselő: Kérdezi, hogy ennyi pénzből ez a beruházás megvalósítható?
Szabó István polgármester: Válaszában előadja – előzetes felmérés alapján ennyiből
megvalósítható.
Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a
következő határozatot.
132/2019. (XI. 27.)
Tárgy: Magyar Falu Program – Polgármesteri hivatal felújítása pályázati kiírására

Határozat
Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási
kérelmet nyújtott be a Magyar Falu Program - Polgármesteri hivatal
felújítása alprogramja (kódszám: MFP-HPH/2019) alapján a Hivatal
épületének teljes fűtési- és elektromos rendszerének felújítására és
bútorbeszerzésre vonatkozóan.
A projekt megvalósítási helyszínének címe: 6621 Derekegyház, Kossuth u.
4.
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A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Derekegyház, 1/3.
Támogatás intenzitás: 100%, önrész biztosítása nem szükséges.
A fenntartási kötelezettség építési beruházások esetén a záró elszámolás
jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjától
számított öt éven át, bútorok beszerzése tekintetében három éven át tart.
A testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem pozitív
elbírálását követően a projekt megvalósításához és elszámolásához
szükséges szerződések, dokumentumok aláírására.
Határozatról értesítést kapnak: Szabó István polgármester, Dr. Sztantics
Csaba jegyző, gazdálkodási osztály.
3. Egyéb előterjesztések

Szabó István
polgármester

Szabó István polgármester: A Víziközmű Társulati hitelből még fennmaradt banki
hiteltartozás kiegyenlítéséhez beruházási hitel felvételével kapcsolatos előterjesztést melléklet
szerint ismerteti. November 30-ig a felvett hitelt ki kell törleszteni, mert lejár a futamidő.
Saját erőből nem tudják kifizetni, ezért egy másik hitellel kell kiváltani. A Takarékbank Zrt.től tudnak hitelt felvenni. A felvett hitel és a fennálló tartozás közötti különbözet 4.450.096,-Ft, ezt az önkormányzat saját erőből ki tudja fizetni. A hitel felvételéhez fedezet nem
szükséges, 10.000 millió forintig nem kell kormányhivatali engedély sem.
Még várható a Fundamentától kifizetés 3-4 millió forint, ezért ez a saját rész bevállalható.
Kéri a Képviselő-testületet a hitelfelvételhez járuljon hozzá, hogy a víziközmű társulati hitel
lerendezhető legyen. Kéri, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el a Képviselőtestület.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
133/2019. (XI. 27.)
Tárgy: Víziközmű Társulati hitelből még fennmaradt banki hiteltartozás kiegyenlítéséhez
beruházási hitel felvétele

Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete beruházási hitel
felvételéről döntött a Derekegyházi Víziközmű Társulat által felvett beruházási
hitelből - melyben az Önkormányzat kezességet vállalt - még fennmaradt tőke +
járulékai hiteltartozás végtörlesztése érdekében.
A végtörlesztést a Takarékbank Zrt-nél beruházási hitel felvételével kívánja
biztosítani az alábbi konstrukciók szerint:

6
Hitel összege:
Hitel típusa:
Futamidő:
Lejárat:
Rendelkezésre tartási idő:
Kamat mértéke:

9.500.000,- Ft
Beruházási hitel
10 év
2029.09.30.
nincs
Referencia kamat: 3 havi BUBOR 0,21%
+ Kamatfelár javasolt 3% évi
Kamatfizetés esedékessége:
naptári negyedévente
Tőketörlesztés:
félévente, egyenlő részletekben (minden
év március 31. és szeptember 30.)
Rendelkezésre tartási jutalék:
évi 0,5%
Szerződéskötési díj:
7.000,- Ft/szerződésfajta
Szerződésmódosítási díj:
30.000,- Ft, amely a
szerződésmódosításkor esedékes
Folyósítási jutalék:
0,5%
Kezelési költség:
0,5%
Hitel előkészítési díj (egyszeri):
20.000,-Ft
Zárlati költség:
nem kerül felszámításra
Keret beállítási jutalék:
nem kerül felszámításra
Késedelmi kamat a teljes lejárt követelésre: 6%
Képviselő-testület a hitel, annak költségeinek és járulékaink megfizetését vállalja,
illetve a hitel futamideje alatt az éves költségvetésekbe azokat betervezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beruházási hitel felvételének
előkészítésére és a hitelszerződés aláírására.
Határozatról értesítést kapnak: Szabó István polgármester, dr. Sztantics Csaba
jegyző, gazdálkodási osztály
Szabó István polgármester: Ismerteti a Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda vezetője
kérelmét, melyben az óvodás gyermekek úszás oktatására és a csoportszobákba
játékvásárlásra kér támogatást. Az úszásoktatás és szállítás költsége 374.650,--Ft.
A Palacsintafesztivál bevétele rendelkezésre áll, amiből az óvoda, iskola, bölcsőde részére
adnak támogatást. Az úszásoktatásra az elmúlt évben 300.000,--Ft támogatást kaptak az
óvodás gyermekek. A csoportszobákba játékot szeretnének vásárolni 200.000,--Ft összegben,
így a kért támogatás összesen: 574.650,--Ft.
Borbás Tamás alpolgármester: Javasolja, hogy nézzék meg, hány gyermek van az óvodában,
iskolában, és létszámarányosan adjanak támogatást.
Szabó István polgármester: Előadja – a mini bölcsődét is figyelembe kell venni. Az iskolából
csak a 3-4. osztályos tanulók járnak úszásoktatásra.
Gordos Pál képviselő: Úgy is megoldható lenne az úszásoktatás, hogy csak nyáron járnak a
gyerekek, és egyformán támogatják.
Kovács Sándor képviselő: Mennyi az az összeg, ami szétosztható támogatásra?
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Szabó István polgármester: Előadja – nincs meghatározva, hogy mennyi támogatás adható,
amennyit a palacsintafesztiválból befolyt pénzből megállapít a Képviselő-testület.
Kovács Sándor képviselő: Esetleg az idősek klubja berendezésére is lehetne valamennyi
támogatás megállapítani.
Szabó István polgármester: A rendelkezésre álló forrás alapján a két intézménynek: óvodának,
iskolának 500.000 – 500.000,--Ft támogatást tud elképzelni, a bölcsődének játékokra
100.000,--Ft-ot. Most csak az óvoda kérelméről kell dönteni.
Kovács Sándor képviselő: Kérdezi, hogy a Szülői Munkaközösségnek milyen bevétele van?
Baloghné Pusztai Katalin óvodavezető-helyettes: Nem tudja pontosan. Az idén nem volt
jótékonysági bál. Papírgyűjtésből és fémhulladék gyűjtésből keletkezik még bevétel.
Tavasszal a bálat jó lenne megszervezni. Kirándulást szoktak szervezni, amit az SZMK fizet.
Tavaly csak a gyerekeket vitték, szeretnék ha az idén a családok is részt vennének.
Gordos Pál képviselő: Azt nem lehetne megszervezni, hogy szelektív hulladékot gyűjtsenek
az iskolának?
Szabó István polgármester: Elmondja – rendszeres papírgyűjtő járatot nem tudnak
megszervezni, ha valaki jelzi, hogy nagyobb mennyiséget összegyűjtött, elmennek érte.
Erről a lakosságot lehetne tájékoztatni.
Baloghné Pusztai Katalin óvodavezető-helyettes: Elmondja – az óvodában ezt meg szokták
hirdetni, az SZMK begyűjti, az iskolába is folyamatosan be lehet vinni.
Szabó István polgármester: Előadja – elegendő tároló hely nincs hozzá, ha a lakosság otthon
gyűjti, és minden évben kétszer meghirdetik az újságban, hogy van papírgyűjtés, akkor el
lehet vinni az óvodához, vagy elmennek érte.
Az újságban egy cikket mindenképp érdemes erről megjelentetni, akár állandó cikként.
Kéri a Képviselő-testületet, döntsön a támogatás megállapításáról. Az óvodás gyermekek
úszásoktatására, csoportszobákban játékvásárlásra 500.000,--Ft támogatást javasol
megállapítani a palacsintafesztiválból befolyt összegből. A támogatás utólag számlával
igazoltan kerül kifizetésre.
Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a
következő határozatot.
134/2019. (XI. 27.)
Tárgy: Palacsintafesztiválból befolyt támogatásból óvodás gyermekek támogatása

Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi
palacsintafesztivál támogatásból befolyt pénzből
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-

óvodás gyermekek úszás oktatás költségeire,
játékvásárlásra: 500.000,--Ft támogatás állapít meg.

csoportszobákba

A támogatás utólag számlával igazoltan kerül kifizetésre.
Határozatról értesítést kapnak: Baloghné Pusztai Katalin óvodavezetőhelyettes, Óvodai Szülői Munkaközösség elnöke, Szabó István polgármester,
Bozó János Zoltán pénzügyi munkatárs
4. Interpellációk, bejelentések
Gordos Pál képviselő: Érdeklődik, hogy a Sportpályán az épületfelújítás megtörtént-e?
Hajdú Péterné képviselő: A háziorvosi ellátással kapcsolatosan kérdezi, hogy a háziorvos
szerződése meg lesz-e hosszabbítva?
Szabó István polgármester: Előadja – a Sportpálya öltöző tetőszerkezet felújítása folyamatban
van. A háziorvossal a szerződés még nem került meghosszabbításra. Nyilatkoztatni fogja erre
vonatkozóan, mert a megállapodás december15-ig szól. Beszélt egy másik háziorvossal, de
nem vállalja. Egyeztetés folyik a nagymágocsi háziorvossal, hogy a tartós helyettesítést 4
órában elvállalja, de még nem adott végleges választ.
Képviselő-testület a bejelentésekre adott választ egyhangúlag elfogadta.
Szabó István polgármester: Megköszöni a képviselők és meghívottak megjelenését, az ülés
16,00 órakor bezárja.
kmf.

Szabó István
polgármester

Dr. Sztantics Csaba
jegyző

