Jegyzőkönyv
Készült Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. december 10-én
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
Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai:
Kabai Mátyás polgármester
Horváth Ferenc alpolgármester
Agócs Irén képviselő
Gyebnár Gábor képviselő
Szolnokiné Molnár Éva képviselő
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,
Dr. Szili Károly S.O.S. Kft. ügyvezetője és
Dr. Sziliné Dr. Dézsi Csilla háziorvos az őket
érintő előterjesztés tárgyalása alatt
Szabó István polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy 7 képviselő
jelen van, így a határozatképes ülést megnyitja. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az 1.
napirendi pont tárgyalása Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületével együttes
ülésen történik.
Kabai Mátyás polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy Eperjes
Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről 5 képviselő jelen van, így az ülés
határozatképes.
Szabó István polgármester: Javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbiak szerint:
-

Döntés Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról

-

Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének
elfogadása

-

Derekegyház Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

-

Beszámoló a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
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-

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.
135/2019. (XII. 10.)
Tárgy: Napirend elfogadása

Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1. Döntés Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
2. Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi
munkatervének elfogadása
3. Derekegyház Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési
tervének elfogadása
4. Beszámoló a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
5. Egyéb előterjesztések
6. Interpellációk, bejelentések
Kabai Mátyás polgármester: Kéri Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy
az 1. napirendi pontot fogadja el.
Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. napirendi pontot – Döntés Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról – vita nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül külön határozathozatal nélkül elfogadta.
Szabó István polgármester: A két ülés közt történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót
melléklet szerint ismerteti.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatot.
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136/2019. (XII. 10.)
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.

Tárgy:
1. Döntés Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról

Előadó:
Szabó István
polgármester

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szabó István polgármester: A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló
előterjesztést és határozati javaslatokat melléklet szerint ismerteti.
A közös hivatal létrehozása Eperjes községgel közös szándék volt. Derekegyház község a
Szegvári Közös Önkormányzati hivatalból kilép.
A Derekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást előzetesen
egyeztették. A dolgozói létszámot 11 főben határozták meg, ha a működés során szükségessé
válik, a létszám módosítható. A közös hivatal költségvetésének elfogadásakor döntenek a
hozzájárulásról.
A két település külön gazdálkodik a saját költségvetéséből.
A jegyzői állásra kiírták a pályázatot, a megadott határidőig senki nem nyújtotta be pályázatát,
de találni fognak megoldást a jegyzői feladatok ellátására.
Borbás Tamás alpolgármester: Kérdezi, hogy az eperjesi helyettesítés hogyan oldható meg?
Ha az ottani dolgozó beteg, át kell menni, vagy onnan jönnek át az ügyfelek?
Szabó István polgármester: Eperjesen két dolgozó lesz, egymást helyettesítik. Ezt hivatalon
belül meg kell oldani.
Dr. Sztantics Csaba jegyző: Előadja – itt nincs meg az a lehetőség, hogy mindenféle
eshetőségre felkészüljenek. Azt remélik, hogy egyszerre mindkét dolgozó nem lesz beteg. Ha
igen, akkor a hivatalvezetőnek, a jegyzőnek kell intézkedni. Lehetnek váratlan helyzetek, amit
meg kell oldani. Nincs más lehetőség. Az a cél, hogy a hivataloknál minél kisebb létszámmal
el kell látni a feladatot. Szentes Nagytőkével 10 éve közös hivatal, eddig csak egy dolgozó
volt Nagytőkén és egy közfoglalkoztatott. A feladatot akkor is ellátták. Most Nagytőkén is két
fő lesz. A köztisztviselők nagyon lelkiismeretesek és kötelességtudóak, igyekeznek minden
helyzetben helytállni.
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Szabó István polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, hogy a Derekegyházi Közös Hivatal
létrehozásáról szóló megállapodást az előterjesztett határozati javaslat szerint fogadja el.
Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot.
137/2019. (XII. 10.)
Tárgy: Megállapodás közös önkormányzati hivatal alapításáról Eperjes községgel

Határozat
1. / Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete A Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban
Mötv.) 42. §. 2. pontjában kapott át nem ruházható hatáskörében eljárva gazdaságossági és szakmai indokok alapján – a Szegvári Közös Önkormányzati
Hivatalból kiválik és közös önkormányzati hivatalt alakít Eperjes községgel 2020.
január 1. napjától határozatlan időre.
2. / Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyta a jelen
határozat mellékletét képező MEGÁLLAPODÁS-t a közös önkormányzati
hivatali feladatok ellátására.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírásával.
3. / A képviselő-testület felkérte a polgármestert és a jegyzőt, hogy az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatára, a közös önkormányzati
hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatára vonatkozó előterjesztést elfogadás
végett terjessze a képviselő- testület elé.
4. / A Képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szabályzatok
felülvizsgálatáról és az új hivatal létrehozására tekintettel azokat módosítsa.
Felelős: Szabó István polgármester, Dr. Sztantics Csaba jegyző
A határozatról értesítést kap: Szabó István polgármester, Kabai Mátyás
polgármester, Szabó Tibor polgármester, Dr. Sztantics Csaba jegyző.
Kabai Mátyás polgármester: Kéri Eperjes Község Önkormányzata Képviselőtestületét, hogy a Derekegyházi Közös Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást
fogadja el.
Kabai Mátyás polgármester: Kéri Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy
a közös önkormányzati hivatal alapításáról szóló megállapodást az előterjesztés szerint
fogadja el.
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Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot.
129/2019. (XII. 10.)
Tárgy: Megállapodás közös önkormányzati hivatal alapításáról Derekegyház községgel

Határozat
1./ Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testülete A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 42.
§. 2. pontjában kapott át nem ruházható hatáskörében eljárva - gazdaságossági és
szakmai indokok alapján – közös önkormányzati hivatalt alakít Derekegyház
községgel 2020. január 1. napjától határozatlan időre.
2./ Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyta a jelen
határozat mellékletét képező MEGÁLLAPODÁS-t a közös önkormányzati
hivatali feladatok ellátására.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírásával.
3./ A képviselő-testület felkérte a polgármestert és a jegyzőt, hogy az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatára, a közös önkormányzati
hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatára vonatkozó előterjesztést elfogadás
végett terjessze a képviselő- testület elé.
4./ A Képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szabályzatok
felülvizsgálatáról és az új hivatal létrehozására tekintettel azokat módosítsa.
Felelős: Szabó István polgármester, Dr. Sztantics Csaba jegyző
A határozatról értesítést kap: Szabó István polgármester, Kabai Mátyás
polgármester, Szabó Tibor polgármester, Dr. Sztantics Csaba jegyző.
Szabó István polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, hogy a Derekegyházi Közös Hivatal
Alapító Okiratát az előterjesztett határozati javaslat szerint fogadja el.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatot.
138/2019. (XII. 10.)
Tárgy: Derekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata
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Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Derekegyházi Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító Okiratát - 2020. január 1-jei hatállyal - jelen határozat melléklete
szerinti Alapító Okirattal elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba vétel
érdekében szükséges dokumentumokat a Magyar Államkincstár felé nyújtsa be.
A határozatról értesítést kap: Szabó István polgármester, Kabai Mátyás polgármester,
Dr. Sztantics Csaba jegyző, Bozó János Zoltán gazdálkodási munkatárs, Magyar
Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága.
Kabai Mátyás polgármester: Kéri Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy
a Derekegyházi Közös Hivatal Alapító Okiratát fogadja el.
Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testülete vita nélkül, 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot.
130/2019. (XII. 10.)
Tárgy: Derekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata

Határozat
Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Derekegyházi Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító Okiratát - 2020. január 1-jei hatállyal - jelen határozat melléklete
szerinti Alapító Okirattal elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba vétel
érdekében szükséges dokumentumokat a Magyar Államkincstár felé nyújtsa be.
A határozatról értesítést kap: Szabó István polgármester, Kabai Mátyás polgármester,
Dr. Sztantics Csaba jegyző, Bozó János Zoltán gazdálkodási munkatárs, Magyar
Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága.
Szabó István polgármester: Megállapítja, hogy az együttes ülés véget ért, megköszöni Eperjes
Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak a megjelenését.
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2. A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve

Szabó István
polgármester

Munkaterv tervezet csatolva.
Szabó István polgármester: A képviselő-testület 2020. évi munkatervével kapcsolatos
előterjesztést melléklet szerint ismerteti. Kéri a munkaterv-tervezettel kapcsolatosan mondják
el véleményüket, javaslataikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Szabó István polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi munkatervet fogadja
el.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
139/2019. (XII. 10.)
Tárgy: A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása

Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2020. évi munkatervét a jelen határozat melléklete szerint
elfogadja.
A Képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy gondoskodjon
az elfogadott munkaterv Szervezeti és Működési Szabályzatban
meghatározott módon történő kihirdetéséről, az érintetteknek
történő megküldéséről.
A határozatot kapja:
1.
Szabó István polgármester,
2.
Dr. Sztantics Csaba jegyző és általa az érintettek
3. Derekegyház Község Önkormányzata
2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

Szabó István
polgármester

Szabó István polgármester: Derekegyház Község Önkormányzata 2020. évi ellenőrzési
tervével kapcsolatos előterjesztést és határozati javaslatot melléklet szerint ismerteti, kéri a
Képviselő-testületet fogadja el.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
140/2019. (XII. 10.)
Tárgy: Derekegyház Község Önkormányzata 2020. évi ellenőrzési terve
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Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a
2020. évi belső ellenőrzési terv elkészítésére vonatkozó előterjesztést és az
alábbi döntés hozta:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
119. § (5) bekezdése és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4)
bekezdése alapján a Derekegyház Község Önkormányzata 2020. évi
ellenőrzési tervét - jelen határozat mellékletében foglaltak szerint –
jóváhagyja.
A határozatról értesül. Szabó István polgármester, Dr. Sztantics Csaba jegyző,
Bozó János Zoltán pénzügyi munkatárs, Gajdán Lejla okleveles pénzügyi
revizor 6724 Szeged, Vér-tói út 1.
Szabó István polgármester: Kéri a képviselő-testületet, hogy a 2020. évi belső ellenőrzési
feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést a határozati javaslat szerint fogadja el.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
141/2019. (XII. 10.)
Tárgy: Megbízási szerződés 2020. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására

Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a
Megbízási Szerződés 2020. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására tárgyú
előterjesztést és az alábbi döntés hozta:
A képviselő-testület jóváhagyja a 2020. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására
vonatkozó Megbízási Szerződést és felhatalmazza az önkormányzat képviselőit
annak aláírására.
A határozatot kapja: Szabó István polgármester, Dr. Sztantics Csaba jegyző,
Bozó János Zoltán pénzügyi munkatárs, Gajdán Lejla okleveles pénzügyi revizor
6724 Szeged, Vér-tói út 1.
4. Beszámoló a Szegvári Közös Önkormányzati
Hivatal munkájáról
Írásbeli beszámoló csatolva.

Dr. Sztantics Csaba
jegyző
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Szabó István polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, hogy a Szegvári Közös
Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolót tárgyalják meg.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Szabó István polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadják el.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
142/2019. (XII. 10.)
Tárgy: Beszámoló a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

Határozat
Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.
A határozatot kapják: Szabó István polgármester,
Dr. Sztantics Csaba jegyző
5.

Egyéb előterjesztések

Szabó István polgármester: A háziorvosi feladatok további ellátása miatt meghívta a
Képviselő-testületi ülésre Dr. Sziliné Dr. Dézsi Csilla háziorvost és Dr. Szili Károlyt az
S.O.S. 24 Kft. ügyvezetőjét. Szeretnék tudni a jövőre nézve a terveiket, az elkövetkező
időszakban hogyan kívánják ellátni a háziorvosi feladatot.
Dr. Sziliné Dr. Dézsi Csilla háziorvos: Elmondja – a jelenlegi megállapodás alapján év végéig
látja el a háziorvosi feladatot. Január 1-től szeretnék a tartós helyettesítésről szóló
megállapodást módosítani 2020. június 30-ig.
Dr. Szili Károly S.O.S. 24. Kft. ügyvezetője: Elmondja – eseti helyettesítésre még keresni fog
háziorvost. Hozott egy tájékoztatót a képviselők részére, amit tartalmazza az eddig beszerzett
eszközöket. Szükség lesz az informatikai rendszer modernizálására, mert internet nélkül
nagyon bonyolult lesz a rendelés. Erre is dolgoztak ki alternatívát. Szükségesnek tartaná a
beteghívó rendszer bevezetését, külön receptírásra rendelési időt megállapítani. Tervezik
vastagbélrák szűrés elindítását, ultrahang diagnosztika bevezetését.
Azért nem vették át a praxist, mert várható, hogy szakdolgozó hiány lesz. Az asszisztenst
szeretnék megtartani, de jelenleg nem tudnák azt a bért biztosítani, amit az állam finanszíroz.
Ennek a megoldását keresik, a magánrendelésre nem vonatkozik a szakdolgozók bérének
emelése. A jelenlegi asszisztens munkájával nagyon meg vannak elégedve.
A Csilla mentalitása nagyon jó, mindent megtesz a betegekért, Ő is igyekszik többet itt lenni.
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Szabó István polgármester: El kell dönteni, hogy mennyi időt tudnak a háziorvosok itt tölteni.
Rendelési idő kezdés, befejezés biztosított legyen. Hogyan tudja vállalni Dr. Szili Károly az
eseti helyettesítést, amikor dolgozik. Meddig tudja vállalni a doktornő a tartós helyettesítést.
Ameddig az önkormányzatnál van a praxis, az önkormányzat felel az ellátásért.
Nagyon nagy probléma a nagymágocsi otthon lakóinak kártyáival kialakult helyzet, valamint
sokan vitték el kártyájukat a korábbi háziorvoshoz. Ide kellene egy stabil orvos, aki ellátja a
háziorvosi feladatokat időben, tekintve, hogy gyógyszertár csak délelőtt van.
Próbált a gyógyszertárral tárgyalni, hogy délután is legyen nyitva, de nem nyitottak rá.
Szeretné, ha a Dr. Szili házaspár itt maradna, letelepednének. Az orvosi szolgálati lakást jövő
évben építik. De ezért viszont is várnának egy stabilitást.
Dr. Szili Károly S.O.S. 24. Kft. ügyvezetője: Elmondja – valóban jelenleg nagyon túlterhelt.
Januárban még ad le a feladataiból. A praxis kártyaszámával kapcsolatosan elmondja,
előfordul, hogy a beteg kötődik egy orvoshoz, a lakosság ragaszkodik a régi szokásokhoz.
Hozzá kell szokni az új ellátási formához. Időben is próbálják tartani a rendelést, volna igény
délutáni rendelésre is. A minőséget tartják fontosnak, ha rendeződik az asszisztens
alkalmazása, akkor átveszik a praxist. Az S.O.S. Kft-n belül még van két háziorvos, akivel
megoldható a helyettesítés.
Szabó István polgármester: Elmondja, tárgyalt két háziorvossal a praxis átvételéről, ill. tartós
helyettesítésről, mivel a jelenleg tartós helyettesítést végző háziorvossal szemben több
probléma merült fel. Azonban hosszú gondolkodás után egyik sem vállalta. Az elmondottakra
tekintettel javasolja, hogy a háziorvosi alapellátás tartós helyettesítésére kötött megállapodást
módosítását a Képviselő-testület fogadja el a következő határozati javaslat szerint:
„Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a háziorvosi
alapellátás tartós helyettesítésére kötött megállapodást, mely létrejött egyrészről Derekegyház
Község Önkormányzata, másrészről az S.O.S. 24 Egészségügyi Szolgáltató, Oktató és
Kereskedelmi Kft. között, a felek a következők szerint módosítsák:
„Felek a közöttük létrejött, Derekegyház község vegyes háziorvosi alapellátás tartós
helyettesítésére 2019. augusztus 1-én kötött megállapodás 1. pontja második bekezdését az
alábbiak szerint módosítják:
A személyes ellátás nyújtásával tartós helyettesként területi ellátási kötelezettséggel az S.O.S.
24 Kft.-t bízza meg, Dr. Sziliné Dr. Dézsi Csilla háziorvos, mint személyes ellátásra
kötelezett háziorvos kijelölésével 2019. augusztus 1. napjától 2020. június 30-ig”.
Képviselő-testület felhívja a személyes ellátásra kötelezett háziorvost, hogy a megállapodás
megszűnése
előtt
két
hónappal
nyilatkozzon
az
ellátás
folytatásáról.
Képviselő-testület a megállapodás módosítás aláírásával megbízza a polgármestert.”
Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a
következő határozatot.
143/2019. (XII. 10.)
Tárgy: Háziorvosi alapellátás tartós helyettesítésére kötött megállapodás módosítása

Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
háziorvosi alapellátás tartós helyettesítésére kötött megállapodást, mely
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létrejött egyrészről Derekegyház Község Önkormányzata, másrészről az
S.O.S. 24 Egészségügyi Szolgáltató, Oktató és Kereskedelmi Kft. között, a
felek a következők szerint módosítsák:
„Felek a közöttük létrejött, Derekegyház község vegyes háziorvosi alapellátás
tartós helyettesítésére 2019. augusztus 1-én kötött megállapodás 1. pontja
második bekezdését az alábbiak szerint módosítják:
A személyes ellátás nyújtásával tartós helyettesként területi ellátási
kötelezettséggel az S.O.S. 24 Kft.-t bízza meg, Dr. Sziliné Dr. Dézsi Csilla
háziorvos, mint személyes ellátásra kötelezett háziorvos kijelölésével 2019.
augusztus 1. napjától 2020. június 30-ig”.
Képviselő-testület felhívja a személyes ellátásra kötelezett háziorvost, hogy a
megállapodás megszűnése előtt két hónappal nyilatkozzon az ellátás
folytatásáról.
Képviselő-testület a megállapodás módosítás aláírásával megbízza a
polgármestert.
A határozatot kapják: Szabó István polgármester, Dr. Szili Károly S.O.S. 24
Kft. ügyvezető, Dr. Sziliné Dr. Dézsi Csilla háziorvos, Dr. Sztantics Csaba
jegyző
Szabó István polgármester: A gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosításával kapcsolatos előterjesztést és rendelet-tervezetet melléklet szerint ismerteti.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
9/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendeletet a gyermekjóléti alapellátásokról
szóló 5/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Az önkormányzati rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete
tartalmazza.
Szabó István polgármester: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati
rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztést és rendelet-tervezetet melléklet szerint
ismerteti.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a

12
10/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendeletet a helyi közművelődési feladatok
ellátásáról szóló 5/2009. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Az önkormányzati rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete
tartalmazza.
Dr. Sztantics Csaba jegyző: Szabó István polgármester cafetéria-keretének jóváhagyásával
kapcsolatos előterjesztést és határozati javaslatot melléklet szerint ismerteti.
Szabó István polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, hogy döntsön az előterjesztett
határozati javaslat elfogadásáról.
Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – meghozta a
következő határozatot.
144/2019. (XII. 10.)
Tárgy: Szabó István polgármester éves cafetéria-keretének jóváhagyása

Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/A. § (1) bekezdése és 225/L.
§ (1) bekezdése alapján Szabó István polgármester cafetéria-juttatásának éves
keretösszegét 2019. évre időarányosan bruttó 43.836,- Ft-ban határozza meg.
A képviselő-testület Szabó István polgármester cafetéria-juttatásának
igénybevételére, az azzal való elszámolásra és visszatérítésre a Szegvári Közös
Önkormányzati
Hivatal
Közszolgálati
Szabályzatának
vonatkozó
részletszabályait rendeli alkalmazni.
A határozatot kapják: Szabó István polgármester, Dr. Sztantics Csaba jegyző,
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető, Márton Rozália gazdálkodási
osztályvezető.
Szabó István polgármester: Ismerteti a Szentesi Koszta József Általános Iskola Derekegyházi
Tagintézménye kérelmét, melyben anyagi támogatást kérnek tanulóik részére szervezett
kirándulásokra. Kéri a képviselők véleményét a támogatás megállapításáról.
Radicsné Magyar Mónika képviselő: Javasolja 300.000,--Ft támogatás megállapítását azzal a
feltétellel, hogy az 1.- 4. osztályos tanulók részére szervezzék meg az úszásoktatást.
Szabó István polgármester: Előadja – a támogatás megállapítására a palacsintafesztiválból
befolyt pénzből van lehetőség. Egyetért a 300.000,--Ft támogatás megállapításával úszás
oktatás és szervezett kirándulások támogatására.
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Az 1-4. osztályos gyermekek úszásoktatására, szervezett kirándulások támogatására 300.000,-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.
145/2019. (XII. 10.)
Tárgy: Palacsintafesztiválból befolyt támogatásból általános iskolás gyermekek támogatása

Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi
palacsintafesztivál támogatásból befolyt pénzből
a Koszta József Általános Iskola Derekegyházi tagintézménye 1.- 4
osztályos tanulói úszás oktatására, szervezett kirándulások támogatására:
300.000,--Ft támogatás állapít meg.
A támogatás utólag számlával igazoltan kerül kifizetésre.
Határozatról értesítést kapnak: Koszta József Általános Iskola Derekegyházi
Tagintézménye, Iskolai Szülői Munkaközösség elnöke, Szabó István
polgármester, Bozó János Zoltán pénzügyi munkatárs
6.

Interpellációk, bejelentések

Hajdú Péterné képviselő: Az Egészségház bejárati ajtónál a küszöb akadályozza a
kerekesszékkel való bejutást, kéri ennek javítását. Valamint szükséges lenne a gyógyszertár
bejárata előtt korlát elhelyezése.
Gordos Pál képviselő: A háziorvos kérte a bútorok festését, ez megoldható-e?
Borbás Tamás alpolgármester: A Polgármesteri Hivatal előtti világítás kijavítása mikorra
várható? Az általános iskola öltözőjében mosdó és WC tartály javítása megoldható-e?
Szabó István polgármester: Előadja – az Egészségháznál a kerekesszékkel való bejárást,
korlát elhelyezését, bútorok festését meg tudják oldani. A kültéri lámpák javítását a vállalkozó
nem végezte el, még ebben az évben ígérte, hogy elvégzi a munkát. Az általános iskolánál a
mosdó, WC tartály javítását megnézik.
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Varga Ferenc Zsolt képviselő: A Tompai úton borzasztó állapotok vannak, főleg az Istváni
részen nagyon sáros az út a földpadka miatt. A Közútnak jelezni kell, keressenek valami
megoldást.
Szabó István polgármester: Jelezni fogják a problémát a Közútnak.
Borbás Tamás alpolgármester: Elmondja, 2020. január 18-án az ALIBI együttes születésnapja
alkalmából jótékonysági koncertet rendeznek. Az együttes felajánlja a bevételt az óvodába só
szoba kialakítására.
Vas Zoltán Járási Hivatal ügysegéd: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szociális
ellátások változása folytán érdeklődő ügyfeleknek ügyfélfogadási időben tájékoztatást tud
nyújtani. A hivatali munka átszervezése miatt a jövőben csak heti egy napon – kedden – tart
ügyfélfogadást a településen.
A Szentgyörgy Lovagrend még hozzájárul a templom órához.
Szabó István polgármester: Köszöni a tájékoztatást és a felajánlott támogatást.
Képviselő-testület a bejelentésekre adott választ egyhangúlag elfogadta.
Szabó István polgármester: Megköszöni a képviselők és meghívottak megjelenését,
képviselőknek, intézményvezetőknek, és minden önkormányzati dolgozónak boldog békés
ünnepeket, eredményekben gazdag új évet kíván. Azt ülést 16,30 órakor bezárja.
kmf.

Szabó István
polgármester

Dr. Sztantics Csaba
jegyző

