
J e g y z ő k ö n y v

Szatymaz Község Képviselő-testületének 2016. június 23. napján
megtartott rendes, nyílt üléséről.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató az SZKTT Szociális Intézmény Szatymazi Feladatellátási Hely
munkájáról.

Előadó: intézményvezető

2. Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetésének tapasztalatairól
Előadó: Alföldvíz Zrt. képviselője

3. Előterjesztések
Előadó: jegyző-helyettes
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JEGYZŐKÖNYV

Szatymaz Község Képviselő-testületének
2016. június 23. napján, 15 órakor a Gondozási Központban (Szatymaz,

Kossuth u. 11.) megtartott rendes, nyílt üléséről.

Jelen vannak:
Barna Károly polgármester
Báló Bertalan képviselő
Dr. Kónya Ferenc képviselő
Novák Pál képviselő
Pölös László képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Makay Enikő jegyző-helyettes
Dr. Farkas László rendőr százados
Dr. Zélizy László rendőr ezredes
Simon Lajosné Gond. Központ vezető

(a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

Barna Károly polgármester megállapította a határozatképességet,
megnyitotta az ülést.
Javasolta, hogy a meghívóban kiközölt napirendek kerüljenek
megtárgyalásra.

(meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató az SZKTT Szociális Intézmény Szatymazi Feladatellátási Hely
munkájáról.

Előadó: intézményvezető

2. Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetésének tapasztalatairól
Előadó: Alföldvíz Zrt. képviselője

3. Előterjesztések
Előadó: jegyző-helyettes

Napirend előtt

Barna Károly polgármester a napirendek előtt ismertette a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót és a zárt ülésen hozott
döntésekről szóló tájékoztatót. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel,
javaslat, mivel nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztést.
(beszámoló a jkv. 3. számú melléklete)
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A Képviselő-testület
5 igen szavazattal – nem szavazat nélkül –

elfogadta az 83/2016. (VI. 23.) KT. számú határozatát

83/2016. (VI.23.) KT. számú határozat
Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a

zárt ülésen hozott döntésekről

H a t á r o z a t

Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a
lejárt határidejű határozatokról és a zárt ülésen
hozott döntésekről szóló tájékoztatót és azt
jóváhagyólag tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Barna Károly polgármester beszámolt a két ülés között tett intézkedésekről,
fontosabb tárgyalásokról:

1. Május 13. : Megnyitotta a 13. Szatymazi Sakkversenyt

2. Május 18.: Csongrád Megyei Kegyeleti Kft taggyűlésén vett részt
ahol a 2015 évi beszámolót fogadták el.

3. Ugyanezen a napon volt a Hulladékgazdálkodási Társulás
társulási ülése is.

4. Május 24.: Kübekházán az ASP rendszerről tartottak tájékoztatót
részt.

5. Május 28.: A településen került megrendezésre az együtt a
gyerekekért a gyerekekkel program

6. Május 31.: Polgármesterek Tanácsának ülésén vett részt.

7. Június 08.: Kecskeméten az M-5 -ös csomópontokkal
kapcsolatban tartottak előadást, tájékoztatót azon települések
részére, ahol nincs lehetőség közvetlen felhajtásra az
autópályára.

Barna Károly polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel, javaslat,
mivel nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztést.
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A Képviselő-testület
5 igen szavazattal – nem szavazat nélkül –

elfogadta az 84/2016. (VI.23.) KT. számú határozatát

84/2016. (VI.23.) KT. számú határozat
Tárgy: Beszámoló a két ülés között kiadott döntésekről, utasításokról,

fontosabb tárgyalásokról

H a t á r o z a t

Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a
két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló
tájékoztatót és azt jóváhagyólag tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Barna Károly polgármester javaslatot tesz a napirendi pontok
módosítására, arra, hogy vegyék előre a dr. Farkas László rendőrszázados
őrsparancsnoki kinevezésére vonatkozó előterjesztést. Megkérdezte van-e
kérdés, észrevétel, javaslat, mivel nem volt, szavazásra tette fel az
előterjesztést.

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal – nem szavazat nélkül –

elfogadta a 85/2016. ( VI.23.) KT. számú határozatát

85/2016. (VI.23.) KT. számú határozat
Tárgy: Napirendi pontok sorrendjének módosítása

H a t á r o z a t

Szatymaz Község Képviselő-testülete a polgármester
javaslatára a napirendi pontok sorrendjét módosítja
akként, hogy a Sándorfalvi Rendőrőrs
őrsparancsnokának kinevezéséről szóló
előterjesztést tárgyalja elsőként.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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1. Szegedi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Sándorfalvi
Rendőrőrs őrsparancsnoki kinevezésének véleményezése

Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)

Barna Károly polgármester elmondta, hogy írásban kiküldésre került az
előterjesztést. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel, javaslat, mivel nem volt,
szavazásra tette fel az előterjesztést.

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal – nem szavazat nélkül –

elfogadta a 86/2016. (VI.23.) KT. számú határozatát

86/2016. (VI.23.) KT. számú határozatát
Tárgy: Szegedi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Sándorfalvi
Rendőrőrs őrsparancsnoki kinevezésének véleményezése

H a t á r o z a t

Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta
a Szegedi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi
Osztály Sándorfalvi Rendőrőrs őrsparancsnoki
kinevezés véleményezésére vonatkozó
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Szatymaz Község Képviselő-testülete támogatja
Dr. Farkas László rendőrszázadosnak a
Sándorfalvi Rendőrőrs őrsparancsnokává történő
kinevezését.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:
1.Barna Károly polgármester
2. Dr. Zélity László kapitányságvezető
3. Irattár

Barna Károly polgármester: Átadta a szót Dr. Zélity Lászlónak rendőr
ezredesnek.
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Dr. Zélity László rendőr ezredes: Megköszönte a képviselőtestület
egyhangú szavazatát. Elmondta, hogy törvényi kötelezettség, hogy
őrsparancsnok kinevezésekor véleményt kérjenek az érintett
önkormányzattól. Ismertette Dr. Farkas László életútját.

Barna Károly polgármester: Megköszönte az ismertetést.

2. Díszpolgári Címek adományozásáról szóló előterjesztések
(Írásos anyag a jegyzőkönyv 5. számú melléklete)

Barna Károly polgármester: Felkérte Novák Pált a Humán Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát

Novák Pál képviselő: A Bizottság javasolta, hogy a Szatymaz Község
Kultúrájáért kitüntető címet adományoznának Simon Ferenc festőművész
részére. Indokuk, hogy évekig itt élt a településen, kiállításokat tart, több
szállal is kötődik Szatymazhoz.

Barna Károly polgármester: Megköszönte a javaslat ismertetését, valamint
elmondta, hogy tegnap a Gazdasági Bizottság pedig díszpolgári cím
adományozására tett javaslatot, Simsay István személyében.  Megkérdezte,
hogy van e kérdés észrevétel, mivel nem volt először a díszpolgári címre
érkezett javaslatot tette fel szavazásra.

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal – nem szavazat nélkül –

elfogadta a 87/2016. (VI.23.) KT. számú határozatát

87/2016. (VI.23.) KT. számú határozat
Tárgy: Díszpolgári cím adományozása

H a t á r o z a t

Szatymaz Község Képviselő-testülete Simsay
István részére a díszpolgári cím
adományozásáról és a „Szatymaz Községért”
kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló
16/2000. (IX.14.) KT. sz. rendelete értelmében
posztumusz díszpolgári címet adományoz.

A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a kitüntetett részére a
Falunapon az emlékérmet és az oklevelet adja át.

Határidő: falunap
Felelős: polgármester
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Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:
1. Barna Károly polgármester
2. Dr. Makay Enikő jegyző-helyettes
3. Irattár

Barna Károly polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért azzal,
hogy Simon Ferenc festőművész részére Szatymaz Községért kitüntető címet
adományozzanak kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal – nem szavazat nélkül –

elfogadta a 88/2016. (VI.23.) KT. számú határozatát

88/2016. (VI.23.) KT. számú határozat
Tárgy: Szatymaz Községért kitüntető cím adományozása

H a t á r o z a t

Szatymaz Község Képviselő-testülete Simon
Ferenc festőművész részére a díszpolgári cím
adományozásáról és a „Szatymaz Községért”
kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló
16/2000. (IX.14.) KT. sz. rendelete értelmében
„Szatymaz Községért” kitüntető címet
adományoz a kultúra területén végzett
kiemelkedő munkásságáért.

A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a kitüntetett részére a
Falunapon az emlékérmet és az oklevelet adja át.

Határidő: falunap
Felelős: polgármester

Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:
1. Barna Károly polgármester
2. Dr. Makay Enikő jegyző-helyettes
3. Irattár

Napirendi pontok
1. Tájékoztató az SZKTT Szociális Intézmény Szatymazi Feladatellátási
Hely munkájáról.

Előadó: intézményvezető
(Írásos anyag a jegyzőkönyv 6. számú melléklete)
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Barna Károly polgármester: Elmondta, hogy a Humán Bizottság már
tárgyalta a beszámolót, részletesen átbeszélte, meghallgatta az előterjesztők
szóbeli kiegészítését.

Novák Pál képviselő: Elmondta, hogy a Bizottság elfogadásra javasolta a
beszámolót.

Barna Károly polgármester: Megkérdezte van e kérdés, észrevétel, mivel
nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a tájékoztatót elfogadja
kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal – nem szavazat nélkül –

elfogadta a 89/2016. (VI.23.) KT. számú határozatát

89/2016. (VI.23.) KT. számú határozatát
Tárgy: Tájékoztató az SZKTT Szociális Intézmény Szatymazi Feladatellátási
Hely munkájáról

Határozat

Szatymaz Község Képviselő-testülete a SZKTT
Szociális Intézmény Szatymazi Feladatellátási
Hely munkájáról szóló tájékoztatót elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2. Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetésének
tapasztalatairól
(Írásos anyag a jegyzőkönyv 7. számú melléklete)

Barna Károly polgármester: Elmondta, hogy az üzemeltető képviselői a
tegnapi gazdasági bizottsági ülésen voltak jelen. Több problémát is
megbeszéltek. Elmondta, hogy július 4-én lesz ismét közös bejárás, ahol a
problémákat ismét megbeszélik. Megkérdezte van e kérdés, észrevétel, mivel
nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a tájékoztatót elfogadja
kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal – nem szavazat nélkül –

elfogadta a 90/2016. (VI.23.) KT. számú határozatát
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90/2016. (VI.23.) KT. számú határozatát
Tárgy: Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetésének
tapasztalatairól

Határozat

Szatymaz Község Képviselő-testülete a
szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetésének
tapasztalatairól szóló tájékoztatót az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3.Előterjesztések

3.1. PDF Állat- és környezetvédelmi Alapítvány kérelme
(Írásos anyag a jegyzőkönyv 8. számú melléklete)

Barna Károly polgármester ismertette az alapítvány kérését, az írásbeli
előtejesztésnek megfelelően. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel,
javaslat.
Novák Pál képviselő megkérdezte, hogy a milyen előnye származik az
önkormányzatnak a honlapon való közzétételből.
Barna Károly polgármester válaszában elmondta, hogy nincs kifejezett
előnye.
Novák Pál képviselő elmondta, hogy sok állatvédő került előtérbe az
állattartók száma viszont fogy, az állatvédők támogatása olyan államokból
érkezik, amelyeknek mi versenytársai vagyunk. Vannak fenntartásai az
állatvédőkkel szemben, nem minddel tud azonosulni abból amit
közvetítenek.
Probléma, hogy az állattartást nem tudják olyan szinten népszerűsíteni, mint
az állatvédelmet.
Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot ne
támogassa a testület, vagyis, ne kerüljön fel a település honlapjára az
alapítvány logoja.
Barna Károly polgármester megkérdezte van e más észrevétel javaslat,
mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért Novák Pál képviselő
módosító indítványával, az kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal – nem szavazat nélkül –
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elfogadta a 91/2016. (VI.23.) KT. számú határozatát

91/2016. (VI.23.) KT. számú határozat
Tárgy: PDF Állat-és környezetvédelmi Alapítvány nyilvánosság biztosítása

H a t á r o z a t

Szatymaz Község Képviselő-testülete
megtárgyalta a PDF Állat-és környezetvédelmi
Alapítvány nyilvánosságra vonatkozó
előterjesztését és az alábbi döntést hozta:

A képviselő-testület nem járul hozzá a PDF Állat-
és környezetvédelmi Alapítvány nevének és
logójának a település honlapján –
www.szatymaz.hu – történő feltüntetéséhez.

Felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:
1. Barna Károly polgármester
2. PDF Állat-és környezetvédelmi Alapítvány
3. Irattár

Barna Károly polgármester megadta a szót Novák Pál képviselőnek

Novák Pál képviselő: Indítványozza, hogy Szatymaz díszpolgárai, illetve
Szatymaz Községért kitüntetéssel rendelkezők kerüljenek feltüntetésre a
település honlapján.
Barna Károly polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel, javaslat?
Mivel nem volt, szavazásra tette fel Novák Pál szóbeli előterjesztését.

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal – nem szavazat nélkül –

elfogadta a 92/2016. (VI. 23.) KT. számú határozatát

92/2016. (VI.23.) KT. számú határozat
Tárgy: Szatymaz község díszpolgárai és kitüntető címmel rendelkező polgárai
közzététele a község honlapján
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H a t á r o z a t

Szatymaz Község Képviselő-testülete
megtárgyalta a Novák Pál képviselő szóbeli
indítványát és az alábbi döntést hozta:

A képviselő-testület indítványozza, hogy
Szatymaz Község honlapján kerüljenek
feltüntetésre településünk díszpolgárai és
kitüntető címek tulajdonosai. Felkéri a
polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:
1. Barna Károly polgármester
2. Irattár

3. 2. Csipet-Csapat Nagycsaládos Egyesület helyiséghasználat iránti
kérelme
(Írásos anyag a jegyzőkönyv 9. számú melléklete)

Barna Károly polgármester Az írásbeli előterjesztésnek megdelelően
ismertette az anyagot, elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság támogatta az
előterjesztést, megkérdezte van-e kérdés, észrevétel, javaslat, mivel nem volt
szavazásra bocsájtotta az előterjesztést.

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal – nem szavazat nélkül –

elfogadta a 93/2016. (VI. 23.) KT. számú határozatát

93/2016. (VI.23.) KT. számú határozat
Tárgy: Csipet Csapat Nagycsaládosok Egyesületével használati

megállapodás

H a t á r o z a t

Szatymaz Község Képviselőtestülete
megtárgyalta a Csipet Csapat
Nagycsaládos Egyesülettel kötendő
használati megállapodásról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
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1. Szatymaz Község Képviselőtestülete
hozzájárul, ahhoz, hogy az
Önkormányzat a Csapat Nagycsaládos
Egyesülettel az előterjesztés szerinti
tartalommal megállapodást kössön
Szatymaz II. körzet 115. sz. alatti
ingatlan használatára.

2. A képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására
és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Barna Károly polgármester

Erről értesítést kap:
1./ polgármester
2./ jegyző

3.3. Fehértó Alapítvány elszámolása
Előadó: Gulyás Zsuzsanna
(Írásos anyag a jegyzőkönyv 10. számú melléklete)

Barna Károly polgármester felkérte Gulyás Zsuzsannát az előterjesztés
ismertetésére

Gulyás Zsuzsanna az írásban kiküldött anyagnak megfelelően ismertette az
előterjesztést.

Novák Pál képviselő: Elmondta,hogy ő betekintést kér az anyagba,mert az
elhangzottak  alapján ő nem tud döntetni.

Barna Károly polgármester Megkérdezte van-e még kérdés, észrevétel,
javaslat, mivel nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztést

A Képviselő-testület
4 igen szavazattal – 1 nem szavazat mellett –

elfogadta a 94/2016. (VI.23.) KT. számú határozatát

94/2016. (VI. 23.) KT. számú határozatát
Tárgy: A Fehértói Alapítvány elszámolása

Határozat
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Szatymaz Község Képviselő-testülete
megtárgyalta a Fehértói Gazdaképző
Alapítvány támogatásáról szóló
előterjesztést és megerősíti, hogy, a
2015.évi költségvetési rendelet
módosításakor 4.192.926,- Ft értékben
vissza nem térítendő támogatást nyújtott a
Fehértói Gazdaképző Alapítvány részére, a
civil szolgáltató központ kialakításához.

Határidő : azonnal
Felelős   : polgármester

Erről értesítést kap:
1./ Polgármester
2./ Fehértói Gazdaképző Alapítvány
3. /Gazdálkodás

3.4. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-vel megkötött
közszolgáltatási szerződés módosítása
Előadó: jegyző- helyettes
(Írásos anyag a jegyzőkönyv 11. számú melléklete)

Dr. Makay Enikő jegyző-helyettes elmondta, hogy a jogszabályi változások
miatt szükséges a szerződés módosítása.

Barna Károly polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel, javaslat,
mivel nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztést

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal – nem szavazat nélkül –

elfogadta a 95/2016. (VI. 23.) KT. számú határozatát

95/2016. (VI.23.) KT. számú határozat
Tárgy: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-vel megkötött
közszolgáltatási szerződés módosítása

H a t á r o z a t

Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta
a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-vel
megkötött közszolgáltatási szerződés
módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
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Szatymaz Község Képviselő-testülete a
szerződésmódosítást az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a a
szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő:azonnal

Erről értesítést kap:
1./ Polgármester
2./ Jegyző-helyettes
3. /Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft

3.5. Hulladékrendelet módosítás
Előadó: jegyző: helyettes

(Írásos anyag a jegyzőkönyv 12. számú melléklete)

Dr. Makay Enikő jegyző-helyettes ismertette az előterjesztést.

Barna Károly polgármester megkérdezte van-e kérdés,  javaslat, mivel nem
volt, szavazásra tette fel a rendelet módosítást.

A Képviselő-testület
4 igen szavazattal – 1 nem szavazat mellett–

elfogadta a 8/2016 (VI. 24.) önkormányzati rendeletét

3.6. Közbiztonsági Központ kialakításához vállalkozó kivitelező
kiválasztása

Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv 13. számú melléklete)

Barna Károly polgármester Ismertette az előterjesztés, elmondta, hogy jövő
héten visszakapjuk az épületet. Gazdasági Bizottság a Bodó-Ép Ker. Kft-t
javasolta.

Novák Pál képviselő elmondta, hogy nem tudta összehasonlítani az
ajánlatokat, nem talált benne közös nevezőt.

Barna Károly polgármester megkérdezte, van e kérdés észrevétel, mivel
nem volt szavazásra tette fel az előterjesztést.



14

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal – nem szavazat nélkül-

elfogadta a 96/2016. (VI. 23.) KT. számú határozatát

96/2016. (VI. 23.) KT. számú határozat
Tárgy: Közbiztonsági Központ kialakításához vállalkozó kivitelező
kiválasztása

H a t á r o z a t

1. Szatymaz Község Képviselő-testülete
megvizsgálta a tárgybani ajánlatokat, és a
Közbiztonsági Központ kialakításának
munkálataira a Bodó –Ép Ker. Kft-t bízza
meg.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a határozatban foglalt feladatok
ellátásához szükséges intézkedéseket
megtegye.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:
1./ Polgármester
2./ Jegyző-helyettes
3. /Bodó – Ép Ker. Kft.

3.7. Közvilágítás Kiépítése
Előadó: polgármester

(Írásos anyag a jegyzőkönyv 14. számú melléklete)

Barna Károly polgármester ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy az
érintett lakosság összeszedte a szükséges összeget. A Gazdasági Bizottság az
előterjesztést az 1/A ponttal javasolta elfogadni, vagyis az önkormányzat
vállalja a kiépítést követően az üzemeltetési költségeket.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel, javaslat. Mivel nem volt, szavazásra
tette fel az előterjesztést

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal – nem szavazat nélkül –

elfogadta a 97/2016. (VI.23.) KT. számú határozatát
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97/2016. (VI. 23.) KT. számú határozat
Tárgy: Közvilágítási hálózat kiépítése

Határozat

1. Szatymaz Község Képviselő-testülete
megvizsgálta a tárgyi közvilágítási hálózat
kiépítésének és üzemeltetésének
lehetőségét, a beruházás megvalósításához
hozzájárul, valamint kiépítést követően
vállalja annak üzemeltetését.

2. Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a határozatban foglalt feladatok
ellátásához szükséges intézkedéseket
megtegye.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:
1./ Polgármester
2./ Jegyző-helyettes

3.8. Lakás és helyiséggazdálkodás szabályairól szóló rendelet
módosítása

(Írásos anyag a jegyzőkönyv 15. számú melléklete)

Barna Károly polgármester ismertette az előterjesztést, elmondta a két havi
kaució indokoltságát. Megkérdezte van e kérdés, mivel nem volt felkérte a
képviselőket, hogy aki a rendelet módosításával egyetért kézfelemeléssel
szavazzon

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal – nem szavazat nélkül–

elfogadta a 9/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendeletét

3.9.Egyűttműködési megállapodás MÁV Zrt-vel
Előadó: polgármester

(Írásos anyag a jegyzőkönyv 16. számú melléklete)
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Barna Károly polgármester Ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy
már korábban is végzett kaszálást az önkormányzat a vasútállomás
környékén, ezért is örült a MÁV megkeresésének. Megkérdezte van e kérdés
észrevétel, mivel nem volt egyesével szavazásra bocsájtotta a határozati
javaslatokat.

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal – nem szavazat nélkül –

elfogadta a 98/2016. (VI.23.) KT. számú határozatát

98/2016. (VI.23.) KT. számú határozat
Tárgy: Együttműködési megállapodás a MÁV Zrt-vel

H a t á r o z a t

Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a MÁV
Zrt - vel kötendő együttműködési megállapodásokról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Szatymaz Község Képviselőtestülete hozzájárul, ahhoz,
hogy az Önkormányzat a MÁV Zrt –vel az előterjesztés
szerinti tartalommal megállapodást kössön Vilmaszállás
megállóhely és környékének tisztántartására,
karbantartására.

2. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Barna Károly polgármester

Erről értesítést kap:
1./ polgármester
2./ jegyző
3./ MÁV Zrt.

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal – nem szavazat nélkül –

elfogadta a 99/2016. (VI.23.) KT. számú határozatát

99/2016. (VI.23.) KT. számú határozat
Tárgy: Együttműködési megállapodás MÁV Zrt-vel
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H a t á r o z a t

Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a MÁV
Zrt - vel kötendő együttműködési megállapodásokról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Szatymaz Község Képviselőtestülete hozzájárul, ahhoz,
hogy az Önkormányzat a MÁV Zrt –vel az előterjesztés
szerinti tartalommal megállapodást kössön Jánosszállás
megállóhely és környékének tisztántartására,
karbantartására.

2. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Barna Károly polgármester

Erről értesítést kap:
1./ polgármester
2./ jegyző
3./ MÁV Zrt.

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal – nem szavazat nélkül –

elfogadta a 100/2016. (VI.23.) KT. számú határozatát

100/2016. (VI.23.) KT. számú határozat
Tárgy: Együttműködési megállapodás MÁV Zrt-vel

H a t á r o z a t

Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a MÁV
Zrt - vel kötendő együttműködési megállapodásokról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Szatymaz Község Képviselőtestülete hozzájárul, ahhoz,
hogy az Önkormányzat a MÁV Zrt –vel az előterjesztés
szerinti tartalommal megállapodást kössön Szatymaz
vasútállomás megállóhely és környékének tisztántartására,
karbantartására.

2. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
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Határidő: azonnal
Felelős: Barna Károly polgármester

Erről értesítést kap:
1./ polgármester
2./ jegyző
3./ MÁV Zrt.

3.10. UPC Magyarország Kft megkeresése
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv 17. számú melléklete)

Barna Károly polgármester Ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy a
szolgáltatásbővülés jó lehet a lakosság számára. Megkérdezte van-e kérdés,
észrevétel, javaslat, mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki az
előterjesztést az 1/A pontjával javasolja elfogadni, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal – nem szavazat nélkül –

elfogadta a 101/2016. (VI.23.) KT. számú határozatát

101/2016. (VI.23.) KT. számú határozat
Tárgy: UPC Magyarország Kft megkeresése optikai hálózat kiépítésére

H a t á r o z a t

1 Szatymaz Község Képviselő-testülete
megvizsgálta a tárgybani megkeresést, és az
elvi tulajdonosi hozzájárulást a hálózat
kiépítéséhez megadja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a határozatban foglalt feladatok
ellátásához szükséges intézkedéseket
megtegye.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:
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1./ polgármester
2./ jegyző
3./ UPC Magyarország Kft.

3.11. 2015. évi maradvány felhasználására javaslat
Előadó: polgármester

(Írásos anyag a jegyzőkönyv 18. számú melléklete)

Barna Károly polgármester elmondta, hogy az előző ülésen tárgyalta már a
testület a köztisztviselők jutalmazását. Az önkormányzat fizikai munkatársai
és közalkalmazottai részére is javasolja jutalom megállapítását, mivel
munkájuk ugyanolyan értékes, ők nem kaptak még jutalmat, minimálbéren
vannak közülük sokan. Ezért javasolja, hogy azonos arányban, mint a
köztisztviselők kapjanak jutalmat. Megkérdezte, hogy van e kérdés
észrevétel, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a javaslattal
egyetért kézfelemeléssel szavazzon:

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal – nem szavazat nélkül –

elfogadta a 102/2016. (VI.23.) KT. számú határozatát

102/2016. (VI.23.) KT. számú határozat
Tárgy: 2015. évi maradvány felhasználásra javaslat

Határozat

Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a
közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján
foglalkoztatottak jutalmazására tett polgármesteri javaslatot
és az alábbi döntést hozta:
A Szatymaz Község Képviselő-testülete a Polgármesteri
Hivatalnál a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott
dolgozók, az Önkormányzat közalkalmazottai és Munka
Törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozói és a Dankó
Pista Művelődési Ház és Könyvtár közalkalmazottai részére
bérarányosan jutalmat hagy/nem hagy jóvá a 2015. évi
maradvány 2016. évi költségvetési tartalékba helyezett keret
terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:
1./ polgármester
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2./ jegyző
3./ gazdálkodás

3.12. Tájékoztató Szatymaz településről készült dokumentumfilm
díjazásáról

Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv 19. számú melléklete)

Barna Károly polgármester ismertette az írásban megküldött anyagot
megkérdezte van-e kérdés, észrevétel, javaslat, mivel nem volt, szavazásra
tette fel az előterjesztést

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal – nem szavazat nélkül –

elfogadta a 103/2016. (VI.23.) KT. számú határozatát

103/2016. (VI.23.) KT. számú határozat
Tárgy: Megállapodás jóváhagyása

Határozat

Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a
Szatymaz településről készülő dokumentumfilm
elkészítésével kapcsolatos megállapodást és az alábbi
döntést hozta:
A Szatymaz Község Képviselő-testülete 82/2016.
(V.12.) KT határozatában a 2016.évi költségvetés
tartaléka terhére biztosított 350.000,- Ft támogatás
kifizetését a mellékelt megállapodás alapján
jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:
1./ polgármester
2./ jegyző
3./ gazdálkodás

3.13. Szatymaz, Árpád u. 76. sz. alatti ingatlan értékesítésével
kapcsolatos szándéknyilatkozat
Előadó: jegyző helyettes

(Írásos anyag a jegyzőkönyv 20. számú melléklete)
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dr. Makay Enikő jegyző helyettes : ismertette az előterjesztést az írásban
kiküldött anyagnak megfelelően.

Barna Károly polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel, javaslat,
mivel nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztést

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül –

elfogadta a 104/2016. (VI.23.) KT. számú határozatát

104/2016. (VI.23.) KT. számú határozat
Tárgy Szatymaz, Árpád u. 76.sz. alatti ingatlan értékesítésével

kapcsolatos szándéknyilatkozat

H a t á r o z a t

Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta
a Szatymaz, Árpád u. 76. szám alatti ingatlan
értékesítésével kapcsolatos szándéknyilatkozatra
vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:

Szatymaz Község Képviselő-testülete nem kíván az
adásvételtől elállni abban az esetben, amennyiben
a vételár fennmaradó részének megfizetése a
szerződéstől eltérően legkésőbb 2016. július 31.
napjáig megtörténik.

A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatot írja
alá.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. július 31.

Erről értesítést kap:
1./ polgármester
2./ jegyző
3./ vevők

3.14. Szegedi Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás
módosítása

Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv 21. számú melléklete)
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Barna Károly polgármester: elmondta, hogy Petőfiszállás szeretne
csatlakozni, ezért két határozati javaslatról kell dönteni, amelyet írásban
megkaptak, az első a társulási megállapodás módosítása. Megkérdezte van-e
kérdés, észrevétel, javaslat, mivel nem volt, szavazásra tette fel az
előterjesztést

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül –

elfogadta a 105/2016. (VI. 23.) KT. számú határozatát

105/2016. (VI.23.) KT. számú határozat
Tárgy: Szegedi Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás

módosítása
H a t á r o z a t

Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a
Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Társulási
megállapodásának módosítására vonatkozó
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete jóváhagyja a Szatymaz Községi
Önkormányzat és a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulása között megkötött társulási
megállapodás 19.5 pontjának hatályon kívül
helyezését.

2. A Képviselő-testület jóváhagyja azt a
rendelkezést, miszerint a társuláshoz történő
csatlakozás időpontja a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 89.§-ban foglaltaktól eltérően a naptári
év bármely napján lehetséges. A csatlakozásról
szóló döntést legalább 30 nappal korábban
közölni kell a társulást alkotó települési
önkormányzatok képviselő-testületeivel, a
Polgármesterek Tanácsával.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás
módosításának aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:
1. Barna Károly polgármester
2. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
3. Irattár
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Barna Károly polgármester megkérdezte, hogy a csatlakozással kapcsolatos
határozati javaslathoz van-e kérdés, észrevétel, javaslat. Mivel nem volt,
szavazásra tette fel az előterjesztést

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül –

elfogadta a 106/2016. (VI. 23.) KT. számú határozatát

106/2016. (VI.23.) KT. számú határozat
Tárgy: Szegedi Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás

módosítása

H a t á r o z a t

Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a
Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Társulási
megállapodásának módosítására vonatkozó
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

A Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete jóváhagyja a jelen határozat mellékletét
képező Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodását, és felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására- Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 88.
§ (2) bekezdése alapján- amennyiben azt a társulási
tanács változatlan formában fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:
1. Barna Károly polgármester
2. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
3. Irattár

3.15. SZMSZ Függelékének módosítása
Előadó: Barna Károly polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete)

Barna Károly polgármester ismertette az előterjesztést az írásban
kiküldött anyagnak megfelelően.
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Novák Pál képviselő javasolja, hogy ha valaki nem tudja teljesíteni azt,
hogy a saját területén levágja a füvet, felszólítás után kényszerkaszálást
végezzen az önkormányzat és azt számlázza ki.

Barna Károly polgármester elmondta, hogy minden megkezdett tank
fűkaszálás 3000.- Ft, így van is rá igény, ezt jobbnak tartja, mint a m2
árat.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel, javaslat. Mivel nem volt, szavazásra
tette fel az előterjesztést

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül –

elfogadta a 107/2016. (VI.23.) KT. számú határozatát

107/2016. (VI.23.) KT. számú határozat
Tárgy: SZMSZ függelékének módosítása

H a t á r o z a t

Szatymaz Község Képviselő-testülete
megtárgyalta a Szatymaz Községi
Önkormányzat és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatának 1. számú Függeléke
módosítását és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület Szatymaz Községi
Önkormányzat és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2014
(X.26.) számú rendelet 1. sz. Függelékét az
alábbi tevékenységi besorolással egészíti ki :
900090 kormányzati funkció -

Vállalkozási tevékenységek kiadásai és
bevételei

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a
kormányzati funkció változását az SZMSZ 1.
számú Függelékén vezettesse át.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

3.16.Telekvásárlási szándék visszavonása
Előadó: polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete)
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Barna Károly polgármester tájékoztatta a képviselőket a májusi testületi
ülésen határozatával a Szatymaz 947. hrsz. telek vevő kijelöléséről döntött,
de a vevő visszavonta kérelmét, mert nem tudta saját ingatlanát eladni.
Megkérdezte van e kérdés, vélemény, mivel nem volt szavazásra tette fel a
kérdést.

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül –

elfogadta a 108/2016. (VI.23.) KT. számú határozatát

108/2016. (VI.23.) KT. számú határozat

Tárgy: Szatymaz, 947. hrsz-ú építési telek vevőkijelöléséről rendelkező
78/2016. (V.12.) KT. számú határozat visszavonása

H a t á r o z a t

Szatymaz Község Képviselő-testülete
megtárgyalta a Szatymaz, 947 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú építési telek
vevőkijelölésre vonatkozó előterjesztését és az
alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület a 78/2016. (V.12.) KT.
számú határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:
1. Barna Károly polgármester
2. Kúra Gáborné
3. Irattár

3.17. Szatymaz külterület 066/10 hrsz-ú  ingatlan tulajdonba adása
iránti kérelem

Előadó: polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. számú melléklete)
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Barna Károly polgármester ismertette az előterjesztést az írásban
megküldött anyagnak megfelelően. Megkérdezte van e kérdés, vélemény,
mivel nem volt szavazásra tette fel a kérdést.

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül –

elfogadta a 109/2016. (VI.23.) KT. számú határozatát

109/2016. (VI.23.) KT. számú határozat
Tárgy: Szatymaz külterület 066/10. hrsz. – ú ingatlan tulajdonba adása

iránti kérelem

H a t á r o z a t

Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a
Szatymaz 066/10 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba
adására vonatkozó igényt és az alábbi döntést hozta:

1. Szatymaz Község Képviselőtestülete a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13.§-ában
foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 36.§ (2) bekezdésének c) pontja alapján a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt- nél kezdeményezi
és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában  lévő
Szatymaz II. körzet 90. külterület 066/10 helyrajzi
számon felvett, kivett tanya megnevezésű 2877 m2
területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását.

2. Az ingatlant az Önkormányzat Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX törvény
13.§ (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott lakás- és
helyiséggazdálkodás feladatainak ellátása érdekében
kívánja tulajdonba venni és Önkormányzati bérlakás
célra kívánja hasznosítani.

3. Szatymaz Község Önkormányzata vállalja a
tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek
megtérítését.

4. Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi,
természetvédelmi, helyi, Natura 2000 védettség alatt.

5. A képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Szatymaz II. körzet 90.
külterület 066/10 hrsz-ú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos
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eljárás során az MNV Zrt felé teljes jogkörben eljárjon,
és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

6. A képviselő testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Szatymaz külterület 066/10
hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
adására vonatkozó megállapodást aláírja

Határidő: azonnal
Felelős: Barna Károly polgármester

Erről értesítést kap:
1./ polgármester
2./ jegyző

3.18. „Tanyaprogram” pályázati
Előadó: polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. számú melléklete)

Barna Károly polgármester ismertette az előterjesztést elmondta, hogy a
jelző- rendszerrel kapcsolatos felhívásra nyújtana be pályázatot az
önkormányzat.  A pályázható összeg 5 000 000 .- Ft, 10 % az önerő.

Novák Pál képviselő megkérdezte, hogy jelző készülékek kerülnének e
megvásárlásra.

Barna Károly polgármester elmondta, hogy a régi elavult készülékeket
tudnák kicserélni, a polgárőrökkel működnénk együtt. Megkérdezte van e
kérdés, vélemény, mivel nem volt szavazásra tette fel a kérdést.

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül –

elfogadta a 110/2016. (VI.23.) KT. számú határozatát

110/2016. (VI.23.) KT. számú határozat
Tárgy: „Tanyaprogram” felhívásra pályázat benyújtása

H a t á r o z a t

Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a
Földművelésügyi Minisztérium 2016. évben a tanyák,
valamint a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése
érdekében a települési és térségi fejlesztések
támogatására címmel TP-1-2016 kódszámmal kiírt
pályázattal kapcsolatos előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
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1. Szatymaz Község Képviselő-testülete támogatja, hogy
Szatymaz Községi Önkormányzat pályázatot nyújtson be
az alábbi célterületre: a tanyasi lakosokat célzó lakó-ép
vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a
biztonságot fokozó kommunikációs eszközök
beszerzésére, telepítésére

2. A projekthez szükséges önerőt az alábbi mértékben
rendelkezésre bocsátja: bruttó 500. 000,- forint.

3.Felhatalmazza a polgármestert a további
intézkedéseket megtételére.

Határidő: 2016. július 8.
Felelős: polgármester

Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:
1. Barna Károly polgármester
2. Földművelésügyi Minisztérium
3. Irattár

3.19. Az út és járdaépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendelet
módosítása

Előadó: polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. számú melléklete)

Barna Károly polgármester: Az írásbeli előterjesztésnek megfelelően
ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az út és járdaépítési rendeletben
szereplő összegek járda esetében 30 000 Ft-ról 50 000 Ft-ra, út esetében
50 000 Ft- ról 100 000.- Ft ra módosulna.
Novák Pál képviselő megkérdezte, hogy mi volt a gazdasági bizottság
javaslata.
Báló Bertalan képviselő elmondta, hogy az előterjesztést elfogadásra
javasolta a bizottság.
Barna Károly polgármester Megkérdezte van e kérdés, vélemény, mivel nem
volt szavazásra tette fel a kérdést.

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal – nem szavazat nélkül–

elfogadta a 10/2016 (VI. 24.) önkormányzati rendeletét

3.20. Szilárd burkolattal nem rendelkező belterületi utak aszfaltozása
Előadó: polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. számú melléklete)

Barna Károly polgármester: Az önkormányzat felelős gazdálkodásának
köszönhetően van némi tartaléka. Felmerült, hogy a belterületi utak
nincsenek teljes körűen szilárd burkolattal ellátva, a tervek azonban már
régebben elkészültek. Kaptunk aszfaltozásra több cégtől is árajánlatot,
azokból kalkulált számítások szerint, a lakosság önerejének figyelembevétel
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készült a kiküldött táblázat. Ha a testület úgy dönt, hogy kezdje meg a
lakossági igények felmérését és a lakosság nagy része vállalná az önrészt,
akkor közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni a kivitelező kiválasztására és
a beruházás utána valósulhatna meg.

Novák Pál képviselő elköltenénk az összes tartalékot?

Barna Károly polgármester nem, a táblázat végén látható a teljes bekerülési
költség, ez kevesebb, mint a tartalék.

Novák Pál képviselő javasolja lakossági fórum tartását az útépítés kapcsán.

Barna Károly polgármester pályázati lehetőség nem várható belterületi
útépítésre, így mindenképpen meg kell kérdezni az érintett lakosságot, akár
utcánként egy- egy önkéntes képviselőt is lehetne választani.

Dr. Kónya Ferenc képviselő mi van akkor, ha nem támogatja mindenki a
beruházást az adott utcában.

Barna Károly polgármester ha megvan a rendelet szerinti többség, a többire
nézve kötelező. Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel,mivel nem volt,
elmondta,hogy a határozati javaslat 1 pontját kéri figyelmen kívül hagyni,
mert a kiviteli terveket csak azokra az utcákra fogják megrendelni, ahol
megvan a szükséges többség.  A gazdasági bizottság ezen módosítással
javasolta elfogadni a javaslatot. Felkérte a képviselőket, hogy aki ezzel
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül –

elfogadta a 111/2016. (VI.23.) KT. számú határozatát

111/2016. (VI.23.) KT. számú határozat
Tárgy: Belterületi útépítés előkészítése

Határozat

1. Szatymaz Község Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy az útépítéshez
szükséges lakossági önerő beszerzéséhez a
kérdőívek kiküldését szervezze meg.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a határozatban foglalt feladatok
ellátásához szükséges intézkedéseket
megtegye.
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Határidő: azonnal
felelős : polgármester

Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:
1. Barna Károly polgármester
2. Irattár

3.21. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
Előadó: polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. számú melléklete)

Barna Károly polgármester: Elmondta, hogy tavaly is beadtuk ezt a
pályázatot, idén is szeretnénk. Megkérdezte van e kérdés javaslat, mivel nem
volt szavazásra tette fel a kérdést.

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül –

elfogadta a 112/2016. (VI.23.) KT. számú határozatát

112/2016. (VI.23.) KT. számú határozat
Tárgy: Önkormányzati étkeztetések fejlesztése

Határozati javaslat

Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a
nemzetgazdasági miniszter - a belügyminiszterrel és
az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény  (Költségvetési törvény)  3.
melléklet II. 7. pont szerinti Önkormányzati
étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt
pályázattal kapcsolatos előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:

1.Szatymaz Község Képviselő-testülete támogatja,
hogy a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
pályázatot nyújtson be új közétkeztetési konyha
építését és konyhatechnológiai eszközök
beszerzését célzó beruházásra. Az önkormányzat
vállalja a pályázathoz szükséges vállalandó önerő
minimális mértékének, azaz 16.924.890,- Forintnak
a biztosítását.

Felhatalmazza a polgármestert a további
intézkedéseket megtételére.
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Határidő: azonnal
felelős : polgármester

Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:
1. Barna Károly polgármester
2. Gazdálkodás
3. Irattár

3.22. Szatymaz, hrsz. 655/13 telekhatár rendezése
Előadó: polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. számú melléklete)

Barna Károly polgármester ismertette az előterjesztést az írásbeli anyagnak
megfelelően. Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel, mivel nem volt
szavazásra tette fel az előterjesztést.

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül –

elfogadta a 113/2016. (VI.23.) KT. számú határozatát

113/2016. (VI.23.) KT. számú határozat
Tárgy: Önkormányzati étkeztetések fejlesztése

Határozat

1. Szatymaz Község Képviselő-testülete
megvizsgálta a tárgybani ingatlan telekhatár
rendezését, és az önkormányzat tulajdonát
képező, melléklet szerinti változási vázrajzon
szereplő, 655/13 helyrajzi számú ingatlan
63 m2-es területrészét az értékbecslés
alapján számolt 15.000,- Ft áron a 655/6
helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai részére
telekhatár rendezés címén eladja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a határozatban foglalt feladatok
ellátásához szükséges intézkedéseket
megtegye, és az ezzel kapcsolatos
megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal
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Felelős: polgármester

Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:
1. Barna Károly polgármester
2. 655/6 hrsz. ingatlan tulajdonosai
3. Irattár

3.23. Javaslat közterület elnevezésre
Előadó: polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyv 29. számú melléklete)

Barna Károly polgármester ismertette az előterjesztést elmondta, hogy
javaslat érkezett arra vonatkozóan, hogy a hivatalhoz vezető parkot Dr.
Kormányos László parknak nevezze el a testület,elhunyt polgármester
emlékére. Ismertette a gazdasági bizottság álláspontját, mely szerint még
korainak tartják az erről szóló döntést.

Báló Bertalan képviselő egyetért a gazdasági bizottság javaslatával, legalább
öt évet javasol várni.

Barna Károly polgármester megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel,
mivel nem volt szavazásra tette fel a gazdasági bizottság javaslatát.

A Képviselő-testület
5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül –

elfogadta a 114/2016. (VI.23.) KT. számú határozatát

114/2016. (VI.23.) KT. számú határozat
Tárgy: Kérelem elbírálása park elnevezéséről

H a t á r o z a t

Szatymaz Község Képviselő-testülete
megtárgyalta a Szatymazi Polgármesteri Hivatal
előtti park elnevezésére tett javaslatot és az
alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület a nevezett park „Dr.
Kormányos László tér” elnevezésre vonatkozó
kérelmet elutasította.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:
1. Barna Károly polgármester
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2. Kérelmező
3. Irattár

Barna Károly polgármester megkérdezte van-e a napirendeken túl
észrevétel javaslat, mivel nem volt az ülést bezárta és zárt ülés tartását
rendelte el.

kmf.

Barna Károly dr. Makay Enikő
polgármester jegyző- helyettes
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8. 66/2016. (V.12.) KT. határozat
Tárgy: Beszámoló a „Önkormányzati feladatellátást szolgáló

fejlesztések támogatása” című pályázati
felhívásról…..…………………………………………………….9



9. 67/2016. (V.12.) KT. határozat
Tárgy: KEHOP-5.4.1 kódszámú, szemléletformáló programok című
pályázat beadása..……………………………………………………11

10. 68/2016. (V.12.) KT. határozat
Tárgy: Hozzájárulás jelzálogjog bejegyzéshez

…..………………………………………………………………….12

11. 69/2016. (V.12.) KT. határozat
Tárgy: Csipet-Csapat Nagycsaládosok Egyesületének kérelme
irodahelyiség biztosítása tárgyában …………………………….12

12. 70/2016. (V.12.) KT. határozat
Tárgy: Szatymaz, 05/75 hrsz-ú csarnoképület bérbeadása
…..………………………………………………………………………..14

13. 71/2016. (V.12.) KT. határozat
Tárgy: Településrendezési terv
módosítása…..…..……………………………………………………15

14. 72/2016. (V.12.) KT. határozat
Tárgy: Vezetékjog alapítása a Szatymaz, 023/24 hrsz-ú ingatlan

vonatkozásában ………………………………………………16

15. 73/2016. (V.12.) KT. határozat
Tárgy: Barna Károly polgármester indítványa Mákos Istvánné

jegyző jutalmazása
vonatkozásában……………………………………………….17

16. 74/2016. (V.12.) KT. határozat
Tárgy: A köztisztviselők jutalmazása
…..………………………………………………………………………18

17. 75/2016. (V.12.) KT. határozat
Tárgy: Közalkalmazottak béren kívüli juttatása
…..………………………………………………………………………19

18. 76/2016. (V.12.) KT. határozat
Tárgy: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi elszámolás
…..……………………………………………………………………..20

19. 77/2016. (V.12.) KT. határozat
Tárgy: Díszpolgári címek és kitüntetések adományozása
…..…………………………………………………………………….21



20. 78/2016. (V.12.) KT. határozat
Tárgy: Kúra Gáborné telekvásárlási kérelme

…..……………………………………………………………..22

21. 79/2016. (V.12.) KT. határozat
Tárgy: Hulladékszállítással kapcsolatos kérdőív
…..……………………………………………………………………13



T a r t a l o m j e g y z é k

A Képviselő-testület 2016. június 23. napján megtartott
rendes testületi ülésének rendeleteiből

1. 8/2016. (VI.24.) Ör. rendelet
Tárgy: Szatymaz Község Képviselő-testületének 8/2016 (VI.24.)
önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokról és a
közterületek tisztántartásáról szóló  2/2014.(II. 13.) önkormányzati rendelet
rendelet módosításáról

2. 9/2016. (VI.24.) Ör. rendelet
Tárgy: Szatymaz Község Képviselő-testületének 9/2016 (VI.24.)
önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló19/2015. (XII.10.) számú
rendeletének módosításáról

3. 10/2016. (VI.24.) Ör. rendelet
Tárgy: Szatymaz Község Képviselő-testületének 10/2016 (VI.24.)
önkormányzati rendelete az út és járdaépítési érdekeltségi hozzájárulásról
szóló 20/2001. (X.25.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról


