Jegyzőkönyv
Készült Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 12-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,
Kovács-Nagy Andrea jegyző,
Lajos Mihályné jegyzőkönyvvezető
A jelenléti íven felsorolt meghívottak közül megjelent:
Földi Ferencné konyhavezető,
Baloghné Pusztai Katalin óvodavezető-helyettes,
Szőke Hajnalka mini bölcsőde vezető,
Bozó János Zoltán pénzügyi munkatárs
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:
-

Az önkormányzat és intézményeinek 2020. évi költségvetése

-

A Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda beiratkozási rendjének meghatározása

-

A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

-

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.
8/2020. (II. 12.)
Tárgy: Napirend elfogadása

Határozat
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Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1. Az önkormányzat és intézményeinek 2020. évi költségvetése
2. Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda beiratkozási rendjének
meghatározása
3. A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
4. Egyéb előterjesztések
5. Interpellációk, bejelentések

Szabó István polgármester: Bemutatja Kovács-Nagy Andrea jegyzőt, aki 2020. február 1-től
látja el a jegyzői feladatokat.
Kovács-Nagy Andrea jegyző: Köszönti a Képviselő-testület tagjait. Elmondja – 2003. óta
dolgozik a közigazgatásban. Balástyai polgármesteri hivatalban gazdasági vezető és jegyző
helyettes volt 12 évig. A Magyar Államkincstárnál 2015-ben létrejött egy szabályszerűségi
ellenőrzési csoport, ahova hívták, és elvállalta. Azóta ott dolgozott, mint pénzügyi,
szabályszerűségi ellenőr. Ezt a munkát azonban kicsit egyhangúnak találta az
Önkormányzatnál végzett munkája után. Jobban szeretett az önkormányzatnál dolgozni, mivel
az sokkal színesebb, összetettebb volt. Elvégezte a közigazgatási mesterképzést Pécsett az
Állam és- Jogtudományi Karán, amivel elláthatja a jegyzői feladatot, és azt tervezte, ha lesz
lehetőség elvállalja a jegyzői feladatot. Célja, hogy minden jogszerűen, ésszerű
gazdálkodással működjön.
Szabó István polgármester: A két ülés közt történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót
melléklet szerint ismerteti. Kiegészítésként előadja: Sikerült felvenni a kapcsolatot az egyház
oktatási főigazgatójával, február 20-án fognak tárgyalni az általános iskolai oktatásról.
Február 25-én lesz szülői értekezlet az óvodában, ahol már tájékoztatni tudják a szülőket a
hallottakról.
Borbás Tamás alpolgármester: Javasolja, hogy az ingyenes wifi elérhetőségről helyezzenek ki
egy táblát a főtéren.
Szabó István polgármester: Elmondja – a Művelődési Ház Könyvtár tetőn van kihelyezve a
adótorony, ezzel a főtéren elérhető az internet hozzáférés.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el.
Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot.
9/2020. (II. 12.)
Tárgy: Két ülés közt történt fontosabb eseményekről tájékoztató
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Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a két ülés közt történt fontosabb eseményekről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határozatról értesítést kapnak: Polgármester H.

Tárgy:
1. Az önkormányzat és intézményeinek
2020. évi költségvetése

Előadó:
Szabó István
polgármester

Írásbeli anyag csatolva.
Szabó István polgármester: Előadja – a Pénzügyi Bizottság részletesen tárgyalta a
költségvetési rendelet-tervezetet és táblázatok számszaki adatait. Kormányzati funkciónként
átnézték melyik feladatra mennyi finanszírozást kapnak, és milyen kiadások terhelik. A bérek
és járulékok is áttekintésre kerültek, minimális dologi kiadások vannak beállítva.
Problémát jelent, hogy a saját adóbevétel nagyon kevés. Az összes beruházás pályázati
forrásból van. Két Leader pályázat van, ami önrészes, a konditerem eszközbeszerzése és
település történetét bemutató könyv elkészítése. Ez az önrész kb. 1 millió forint, reméli, hogy
ezt ki tudják gazdálkodni. A gépjárművekre van elkülönítve felújítási költség.
Azok a pályázati források, amit most nyújtanak be, még nincsenek benne a költségvetésbe.
Zárszámadás során fog bekerülni, akkor meg fog duplázódni a költségvetés.
Működési hitel felvételét nem tervezték a költségvetésbe.
Kovács-Nagy Andrea jegyző: Elmondja, a helyi adókból a kimutatás alapján közel 16 millió
forint kintlévőség mutatkozik, ezt bevételként betervezik, mivel nem is lehet betervezni
működési hitelt. Megpróbálják a rendkívüli önkormányzati támogatásra beadni a pályázatot,
így a működési célú hitelállományból valamennyi visszajön, így próbáljuk stabilizálni a
működési hiánnyal küzdő Önkormányzatunkat. A konyha kintlévőségéről is elkészült egy
kimutatás, közel két millió forint hátralékot tartanak nyilván. Az a feladat, hogy ezeket a
kintlévőségeket hajtsák be. Erről lemondani nem lehet, meg kell próbálni behajtani. Ami
elévült, képviselő-testület határozata alapján el lehet törölni. Sajnos elég kevés lehetőség van
a behajtásra, a térítési díjakat adók módjára nem lehet behajtani, de meg kell próbálni. Fizetési
meghagyás illetve bírósági úton érvényesíthető. Ha ebből valami bejön, az is segítség lesz.
Gordos Pál képviselő: Ha ilyen kevés eszköz van a behajtásra, mit lehet tenni?
Kovács-Nagy Andrea jegyző: Elmondja, felszólításokkal, fizetési meghagyással
próbálkoznak. Minden lehetőséget megadnak a hátralékosnak, de hajlandóságot kell mutatni a
befizetésre.
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Borbás Tamás alpolgármester: Amikor a Derekszolg Kft.-nél megszűnt víziközmű
szolgáltatás, maradtak vízdíjból hátralékok, azzal mi történt?
Szabó István polgármester: Előadja - a hátralékosok fel lettek szólítva, és nagyrészt
befizetésre került a hátralék.
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségeinek meghatározásával kapcsolatos előterjesztést és határozati javaslatot
melléklet szerint ismerteti. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.
Gordos Pál képviselő: Kérdezi, hogy a fejlesztési hitel egy banktól van-e? Másik hitelintézetet
nem lehet megkeresni, hátha kedvezőbbek a feltételek?
Szabó István polgármester: Előadja – a folyószámlahitel miatt a számlavezető pénzintézethez
vannak kötve, de nem rosszak a kondíciók a többi hitelintézethez képest.
Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a
következő határozatot.
10/2020. (II. 12.)
Tárgy:Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő
fizetési kötelezettségeinek meghatározása
Határozat
1. A Derekegyház Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a 2020.
költségvetési évben a táblázatban kimutatott fejlesztési célt kívánja megvalósítani,
amelynek a megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik esedékessé.
2. Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti
tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett
előirányzatainak keretszámait —az előterjesztés szerinti tartalommal — elfogadja.
Derekegyház Község Önkormányzata az alábbiak szerint határoz az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek alakulásáról a költségvetést követő három évben.
Megnevezés
Kiadások
Felhalmozási
törlesztés
Kiadások összesen:
Bevételek
Helyi adók
Bírság, pótlék
Bevételek összesen:

hitel

2020. év

2021. év

Ft-ban
2022. év
2023. év

5.160.526

5.160.526

5.160.526

5.160.526

5.160.526

5.160.526

5.160.526

5.160.526

51 000 000
0
51 000 000

51 000 000
0
51 000 000

51 000 000
0
51 000 000

51 000 000
0
51 000 000
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Erről értesítést kap:
1./ Szabó István polgármester
2./ Kovács-Nagy Andrea jegyző
3./ Gazdálkodás
4./ Irattár
Szabó István polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, hogy döntsön az Önkormányzat 2020.
évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról.
Képviselő-testület vita után, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletet az Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről.
Az önkormányzati rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete
tartalmazza.
Szabó István polgármester: A helyi önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatásra pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és határozati javaslatot melléklet
szerint ismerteti. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
11/2020. (II. 12.)
Tárgy: A helyi önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására
vonatkozó 2020. évi igény benyújtása
Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2020.
évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklet
I.10. pontja Önkormányzati fejezeti tartalék (a továbbiakban 3. számú melléklet)
alapján támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége
megőrzését szolgáló 2020. évi kiegészítő támogatásra, amennyiben a fenti törvényi
előírásoknak év közben megfelel.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2020. folyamatos
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Határozatot kapja: polgármester, jegyző, gazdálkodási csoportvezető

2. A Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda
beiratkozási rendjének, nyitva tartási idejének
meghatározása

Szabó István
polgármester

Szabó István polgármester: A Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda beiratkozási rendjének,
nyitva tartási idejének megállapításával kapcsolatos előterjesztést és határozati javaslatot
melléklet szerint ismerteti. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
12/2020. (II. 12.) Önk. hat.
Tárgy: Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda beiratkozási rendjének, nyitva tartási idejének
meghatározása
Határozat
1./ Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján
A Derekegyházi Napköziotthonos Óvodába történő beiratkozás idejét 2020.
április 20-24-ig terjedő időtartamban határozza meg. Minden nap: 08.00 és
16.00 óra között.
A jelentkezés helyszíne: Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda Derekegyház,
Rákóczi utca 16.
A képviselő-testület a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 20. §-a alapján a beiratkozás idejéről és módjáról szóló hirdetményt a
melléklet szerint elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a hirdetmény
közzétételéről az Önkormányzat és az intézmény honlapján.
A képviselő-testület felkéri az óvoda-vezetőjét, hogy a beiratkozást bonyolítsa le.
A beiratkozás eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet a 2020/2021-es
nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása végett.
2./ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b)
pontja alapján az intézmény heti nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza
meg:
- hétfőtől – péntekig minden nap 6,30 – 16,30 óráig tart nyitva,
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- éves szinten zárva tart: augusztus 1. - augusztus 31. napjáig.
A határozatot kapja: Szabó István polgármester, Kovács-Nagy Andrea jegyző,
Baloghné Pusztai Katalin óvodavezető-helyettes.

3. A polgármester szabadságolási ütemtervének
jóváhagyása

Szabó István
polgármester

Szabó István polgármester: A szabadságolási ütemtervének jóváhagyásával kapcsolatos
előterjesztést és határozati javaslatot melléklet szerint ismerteti. Kéri a Képviselő-testületet,
hogy a határozati javaslatot fogadja el.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
13/2020. (II. 12.)
Tárgy: Szabó István polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Határoz at
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (1) és (2) bekezdése
alapján Szabó István polgármester
2020. évi, 39 nap szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
2020. március 16. – 2020. március 20.
5 nap
2020. március 30. – 2020. április 2.
4 nap
2020. július 13. –
2020. július 31.
15 nap
2020. augusztus 31. – 2020. szeptember 4.
5 nap
2020. szeptember 16. – 2020. szeptember 22. 5 nap
2020. december 21. – 2020. december 23.
3 nap
2020. december 30. – 2020. december 31.
2 nap
Összesen:

39 nap

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a szabadság igénybe vétele során
a 225/C. § (2) bekezdése alapján járjon el.
A határozatról értesítést kap: Szabó István polgármester, Bottyán Erika
munkaügyi ügyintéző
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4. Egyéb előterjesztések
Szabó István polgármester: A Derekegyházi Mini Bölcsőde nyári nyitva tartási rendje,
nevelés-gondozás nélküli nap megállapításával kapcsolatos előterjesztést és határozati
javaslatot melléklet szerint ismerteti. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot
fogadja el.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
14/2020. (II. 12.)
Tárgy: Derekegyházi Mini Bölcsőde nyári nyitva tartási rendje, nevelés-gondozás nélküli nap
megállapítása
Határozat
1./ Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.
30.) NM rendelet (továbbiakban. NM rendelet) 37. § (3) bekezdés értelmében
a Derekegyházi Mini Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
- a nyári zárva tartás időtartama: augusztus 3. - augusztus 16. napjáig tart.
2./ Az NM rendelet 43. §. (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a Mini
Bölcsődében
- 2020. évben a nevelés-gondozás nélküli munkanap: április 21. /Bölcsődék
napja/
- A nevelés-gondozás nélküli munkanapon – erre irányuló szülői kérés esetén – a
gyermek felügyeletét és étkeztetését a Mini Bölcsőde biztosítja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. - 2. pontban foglaltakról a
szülőket tájékoztassa az Önkormányzat és az intézmény honlapján.
A határozatot kapja: Szabó István polgármester, Kovács-Nagy Andrea jegyző,
Szőke Hajnalka mini bölcsőde vezető.
Kovács-Nagy Andrea jegyző: A polgármester éves cafetéria keretének jóváhagyásával
kapcsolatos előterjesztést és határozati javaslatot melléklet szerint ismerteti. Kéri a Képviselőtestületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.
Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással –
meghozta a következő határozatot.
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15/2020. (II. 12.)
Tárgy: Szabó István polgármester éves cafetéria keretének jóváhagyása
Határoz at
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/A. § (1) bekezdése alapján
Szabó István polgármester cafetériajuttatásának éves keretösszegét bruttó
200.000,- Ft-ban határozza meg.
A képviselő-testület Szabó István polgármester éves cafetéria juttatásának
igénybevételére, az azzal való elszámolásra és visszatérítésre a Derekegyházi
Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának vonatkozó
részletszabályait rendeli alkalmazni.
A határozatot kapják: Szabó István polgármester, Kovács-Nagy Andrea jegyző,
Bozó Zoltán János pénzügyi munkatárs
Szabó István polgármester: A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai program
elfogadásával kapcsolatos előterjesztést és határozati javaslatot melléklet szerint ismerteti.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
16/2020. (II. 12.)
Tárgy: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai program elfogadása
Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete a CsaládGyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programját melléklet szerint elfogadja.

és

A határozatról értesül:
1. Szabó István polgármester
2. Kovács-Nagy Andrea 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
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3/2020. (II. 12.) 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 közművelődési munkaterv elfogadásával kapcsolatos
előterjesztést és határozati javaslatot melléklet szerint ismerteti. Kéri a Képviselő-testületet,
hogy a határozati javaslatot fogadja el.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
17/2020. (II. 12.)
Tárgy: A 2020. évi közművelődési munkaterv elfogadása
Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020.
évi közművelődési munkatervet, s azt az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadta.
A határozatról értesül:
1./ Szabó István polgármester
2./ Kovács-Nagy Andrea jegyző
3./ Szögi Petra közművelődési programszervező
Kovács-Nagy Andrea jegyző: A Derekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatával kapcsolatos előterjesztést és határozati javaslatot melléklet szerint
ismerteti.
Borbás Tamás alpolgármester: Kérdezi, hogy a pénteki ügyfélfogadási szünet nem gátolja a
gyermekjóléti szolgálat ügyfélfogadását?
Szabó István polgármester: Előadja – a gyermekjóléti szolgálat ügyfélfogadása a külső
irodában van, így nem zavarja a hivatali ügyfélfogadási szünet. A közös önkormányzati
hivatalban Derekegyházon 6 fő, Eperjesen 1 fő és a jegyző látja el a feladatokat. Időközben,
ha szükséges lesz, akkor módosítanak rajta. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a Szervezeti és
Működési szabályzatot a határozati javaslat szerint fogadja el.
Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a
következő határozatot.
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18/2020. (II. 12.)
Tárgy: Derekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadása
Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Derekegyházi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát melléklet szerint
elfogadja.
A határozatról értesül:
1. Szabó István polgármester,
2. Kabai Mátyás polgármester,
3. Kovács-Nagy Andrea jegyző
Szabó István polgármester: A házi segítségnyújtás szakmai programját melléklet szerint
ismerteti. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a szakmai programot fogadja el.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
19/2020. (II. 12.)
Tárgy: Házi segítségnyújtás szakmai programja
Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás
szakmai programját melléklet szerint elfogadta.
A határozatról értesül:
1. Szabó István polgármester,
2. Kovács-Nagy Andrea jegyző
Szabó István polgármester: A szociális étkeztetés szakmai programját melléklet szerint
ismerteti. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a szakmai programot fogadja el.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
20/2020. (II. 12.)
Tárgy: Szociális étkeztetés szakmai programja
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Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testület a szociális étkeztetés
szakmai programját melléklet szerint elfogadta.
A határozatról értesül:
1. Szabó István polgármester,
2. Kovács-Nagy Andrea jegyző
Szabó István polgármester: A tanyagondnoki szolgálat szakmai programját melléklet szerint
ismerteti. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a szakmai programot fogadja el.
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
21/2020. (II. 12.)
Tárgy: Tanyagondnoki szolgálat szakmai programja
Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tanyagondnoki
szolgáltatás szakmai programját melléklet szerint elfogadta.
A határozatról értesül:
1. Szabó István polgármester,
2. Kovács-Nagy Andrea jegyző
Kovács Sándor képviselő: Előadja – a korábbi pénzügyi bizottsági ülésen került szóba a
Kossuth utca 4. számú önkormányzati lakás bérleti díj emelése, javasolja, hogy most döntsön
róla a Képviselő-testület.
Szabó István polgármester: Egyetért a Kossuth utca 4. szám alatti önkormányzati lakás bérleti
díjának emelésével. A lakó bérleti szerződés nélkül használja a lakást, többszöri felszólításra
sem költözött ki. A lakáshasználónak van közüzemi díjból is elmaradása. Havi 60.000,--Ftban javasolja a bérleti díjat megemelni 2020. március 1-től. Kéri a Képviselő-testületet, hogy
az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
„Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Derekegyház, Kossuth u. 4.
szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti díját 2020. március 1. napjától kezdődően 60.000,Ft/hó összegben állapítja meg.”
Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot.
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22/2020. (II. 12.)
Tárgy: Kossuth utca 4. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti díjának emelése

Határozat
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Derekegyház,
Kossuth u. 4. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti díját 2020. március 1.
napjától kezdődően 60.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Határozatot kapja:
1./ Szabó István polgármester
2./ Gazdálkodási Csoport
3./ Üveges Sándor lakáshasználó 6621 Derekegyház, Kossuth u. 4.

5. Interpellációk, bejelentések
Földi Ferencné konyhavezető: Előadja – a vendégétkezés kiszállítására is merült fel igény.
Kérdezi, hogy erre van-e lehetőség?
Szabó István polgármester: Fel kellene mérni, hogy mennyi igény volna a kiszállításra. Pár
ebédért nem gazdaságos a kiszállítás.
Kovács Sándor képviselő: Hirdessék meg, ha van rá igény, akkor foglalkozzanak vele.
Kovács-Nagy Andrea jegyző: Meg kell hirdetni, felmérni, mennyien vennék igénybe,
kidolgozni, hogy mennyiért tudnák kiszállítani, ne legyen ráfizetéses.
Gordos Pál képviselő: Mérjék fel az igényt, amennyiben van erre igény a lakosság részéről,
jelezzék.
Szabó István polgármester: Meghirdetik, és kérik, hogy akinek van igénye, jelezze. A
felmérés alapján döntenek róla.
Radicsné Magyar Mónika képviselő: Kérdezik, hogy a konditerem eszközbeszerzésébe
belefér-e még valami eszköz?
Szabó István polgármester: Válaszában előadja – a konditerembe már megrendelték az
eszközöket. A pályázatot 2018-ban adták be, amit akkor beterveztek eszközöket, azt lehet
megvenni.
Gordos Pál képviselő: Úgy tudja,hogy lehet pályázni elkobzott fára, ez jó lehetőség lenne.
Szabó István polgármester: Megnézi ennek a lehetőségét, és tájékoztatja a képviselőtestületet.
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Képviselő-testület a bejelentésekre adott választ egyhangúlag elfogadta.
Szabó István polgármester: Megköszöni a meghívottak
előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalta a képviselő-testület.

megjelenését,
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