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FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZATÁTÓL 

16/2022. 

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2022. október 18-án 14,00 órakor megtartott 

rendes üléséről készült 

jegyzőkönyve 

 

Napirend: 

1.) Napirend: Élelmezési nyersanyagköltség, étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 

rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Kós György polgármester 

 

2.) Napirend: Szociális rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Kós György polgármester 

 

3.) Napirend: A temetőkről és temetkezésről szóló rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Kós György polgármester 

 

4.) Napirend: Közvilágítással kapcsolatos nyilatkozatról 

Előadó: Dr. Kós György polgármester 

 

5.) Napirend: Mi Hazánk Mozgalom kérelme 

Előadó: Dr. Kós György polgármester 

 

6.) Napirend: Vagyonkezelési szerződés módosításáról Hódmezővásárhely Tankerület 

Előadó: Dr. Kós György polgármester 

 

7.) Napirend: Gazdasági helyzet javítását szolgáló döntések meghozatala 

Előadó: Dr. Kós György polgármester 

 

8.) Napirend: Likvidhitel benyújtásáról 
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Előadó:  Dr. Kós György polgármester 

 

9.) Napirend: Egyebek 

       Előadó: Dr. Kós György polgármester 

 

Zárt ülés:  

 

10.) Napirend: Rendkívüli települési támogatás kérelme 

      Előadó: Dr. Kós György polgármester 
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 18-án 

14.00 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme                     

6625 Fábiánsebestyén. Szabadság tér 2. 

Jelen voltak: Dr. Kós György polgármester, Faragó M. Ferenc alpolgármester, 

Hékédiné Kun Beáta, Kürti-Szabóné Géczi Éva, Víghné Csentes Ildikó, Jancsóné Molnár Erika 

képviselők                        

Igazoltan távol maradt: Lévai Norbert képviselő 

Igazolatlanul távol maradt: -- 

Tanácskozási joggal részt vett: Gyurisné Székely Erika a Fábiánsebestyéni Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 

 

 

Dr. Kós György polgármester: 

 

Köszöntötte a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, a megjelenteket. Megállapította, hogy a 

képviselő-testület 6 fővel van jelen, így az határozatképes.  

 

Elmondta, hogy háziorvosi ügyeleti feladatait 15,00 óráig látja el, így kihívás esetén az ülést 

Faragó M. Ferenc Alpolgármester Úr vezeti.  

 

Javasolta a jegyzőkönyv vezetői feladatok ellátásával Nagyné Tóth Adrienn köztisztviselő 

megbízását. 

 
A Képviselő-testület egyhangúlag, hat igen, nulla nem, nulla tartózkodó szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 151/2022.(X.18.) Ö. 

számú határozata jegyzőkönyvvezető megbízásáról 

 

H a t á r o z a t  

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülésen a 

jegyzőkönyv vezetői teendőkkel megbízza Nagyné Tóth Adrienn köztisztviselőt. 

 

A határozatról értesül: 

1. ) Dr. Kós György polgármester 6625 Fábiánsebestyén. Szabadság tér 2. 

2. ) Gyurisné Székely Erika jegyző 6625 Fábiánsebestyén. Szabadság tér 2. 

3. ) Irattár 
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Dr. Kós György polgármester: 

 

Javasolta a megküldött meghívó alapján a napirend tárgyalását. 

A Képviselő-testület részéről a napirendre vonatkozóan további vélemény, javaslat nem 

hangzott el.  

 
A Képviselő-testület a napirend tárgyában egyhangúlag hat igen, nulla nem, nulla tartózkodó 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2022.(X.18.) Ö. 

számú határozata napirend elfogadásáról 

                                                    
H a t á r o z a t  

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiakban 

állapította meg 

Napirend: 

 

1.) Napirend: Élelmezési nyersanyagköltség, étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 

rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Kós György polgármester 

 

2.) Napirend: Szociális rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Kós György polgármester 

 

3.) Napirend: A temetőkről és temetkezésről szóló rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Kós György polgármester 

 

4.) Napirend: Közvilágítással kapcsolatos nyilatkozatról 

Előadó: Dr. Kós György polgármester 

 

5.) Napirend: Mi Hazánk Mozgalom kérelme 

Előadó: Dr. Kós György polgármester 

 

6.) Napirend: Vagyonkezelési szerződés módosításáról Hódmezővásárhely Tankerület 

Előadó: Dr. Kós György polgármester 
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7.) Napirend: Gazdasági helyzet javítását szolgáló döntések meghozatala 

Előadó: Dr. Kós György polgármester 

 

8.) Napirend: Likvidhitel benyújtásáról 

Előadó:  Dr. Kós György polgármester 

 

9.) Napirend: Egyebek 

       Előadó: Dr. Kós György polgármester 

 

Zárt ülés:  

10.) Napirend: Rendkívüli települési támogatás kérelme 

      Előadó: Dr. Kós György polgármester 

 

 

Kürtiné Géczi Éva képviselő: 

Javasolta, hogy a sorrend szerinti 7-es napirendi pont legyen elsőként tárgyalva. 

 

 A Képviselő-testület a napirend tárgyában egyhangúlag hat igen, nulla nem, nulla tartózkodó 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2022.(X.18.) Ö. 

számú határozata napirend tárgyalásáról 

                                                    
H a t á r o z a t  

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a meghívó szerinti 7. napirendi 

pontot tárgyalja elsőként. 

A határozatról értesül: 

1. Irattár 

 

I. Napirend: 

A napirend tárgyalása a jegyzőkönyv 7., számú mellékletét képező előterjesztés alapján 

történt. 

Dr. Kós György polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület a gazdasági helyzet javítása kapcsán szóbeli előterjesztés alapján 

több javaslatot kívánok előterjeszteni, illetve megvitatni. 

Az első a közvilágítás kérdése, mely kapcsán Mindszent Város Önkormányzata is 

megkeresett minket, mely megkeresést a mai napon egy másik napirendi pont keretében meg 

is fogunk tárgyalni. A lényeg, hogy Mindszent Önkormányzata a közvilágítás működésének 

időtartamát szeretné korlátozni. 

Javasolta a lámpatestek egysoros működését, a Köztársaság utca, a Fő utca vonatkozásában. 

A központi parkban lévő világítás, és az úgynevezett sétáló utcán lévő világítást lekapcsolásra 

javasolta. 

Hozzátette, ha rosszabbodna a helyzet javasolni fogja minden második égő lekapcsolását a 

településen. 

Hékédiné Kun Beáta képviselő 

Szerinte a Mindszenti Önkormányzat javaslata az éjféltől hajnal 4-ig történő lekapcsolásra a 

közbiztonságot veszélyezteti. 

Faragó M. Ferenc alpolgármester 

Számolni kell azzal, hogy ebben az időszakban megnövekedhet a bűnelkövetések száma, 

javasolta a polgárőrség fokozott jelenlétét a településen a közbiztonság érdekében. 

Dr. Kós György polgármester 

Egyetért a közbiztonság megerősítésére tett javaslattal. 

A Képviselő-testület a napirend tárgyában egyhangúlag hat igen, nulla nem, nulla tartózkodó 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 154/2022.(X.18.) Ö. 

számú határozata a közvilágítással kapcsolatos intézkedések elfogadásáról 

                                                    
H a t á r o z a t  

 

1. Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településen a 

Köztársaság utca és Fő utca vonalában működő lámpatestek egysoros üzemeltetéséről, 

a Központi Parkban lévő világításnak és a Sportpálya melletti sétáló utcán lévő 

lámpatestek lekapcsolásáról döntött. 

 

A határozatról értesül: 

1. Dr. Kós György polgármester, helyben 

2. Gyurisné Székely Erika jegyző, helyben 

3. Irattár 
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Dr. Kós György polgármester 

Tisztelt Testület a következő javaslatom mindennemű civil szervezet támogatásának a 

megszüntetése. Jelen gazdasági helyzetben a támogatást legfeljebb csak egyedi elbírálást 

követően javaslom engedélyezni. 

A Képviselő-testület részéről további vélemény, észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

 

A Képviselő-testület a napirend tárgyában egyhangúlag hat igen, nulla nem, nulla tartózkodó 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 155/2022.(X.18.) Ö. 

számú határozata civil szervezetek pénzügyi támogatásának módosításáról 

                                                    
H a t á r o z a t  

 

1. Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek 

pénzügyi támogatásának megszüntetéséről döntött 2022 november 1-től. 

2. Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, ha szükséges, a 

továbbiakban egyedi elbírálást követően dönt a civil szervezet támogatásával 

kapcsolatban. 

 

A határozatról értesül: 

1. Dr. Kós György polgármester, helyben 

2. Gyurisné Székely Erika jegyző, helyben 

3. Irattár 

Dr. Kós György polgármester 

A következő javaslatom a Közös Önkormányzati Hivatal épületében az energiafelhasználás 

tekintetében a 25 %-os megtakarítás elérése. 

Gyurisné Székely Erika jegyző 

Jelenleg az iroda két helyiségét és a folyosót nem fűtjük.  

A Képviselő-testület részéről további vélemény, észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

 

A Képviselő-testület a napirend tárgyában egyhangúlag hat igen, nulla nem, nulla tartózkodó 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 156/2022.(X.18.) Ö. 

számú határozata a Közös Önkormányzati Hivatal energia-felhasználásának 25-%-os 

csökkentéséről  
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H a t á r o z a t  

 

1. Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati 

Hivatal energia-felhasználásának mértékét 25 %-kal csökkenti. 

 

A határozatról értesül: 

1. Dr. Kós György polgármester, helyben 

2. Gyurisné Székely Erika jegyző, helyben 

3. Irattár 

 

Dr. Kós György polgármester 

Az egészségügyben javasolta, hogy az orvosi rendelőben csak a hűtő-fűtő klíma üzemeljen, a 

védőnő számára a jelenlegi 2 helyiség helyett csak 1 helyiség legyen biztosítva, valamint, 

hogy a fogászati rendelőben csak a fogorvos ott tartózkodása alatt üzemeljen a fűtés. 

A Képviselő-testület részéről további vélemény, észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

 

A Képviselő-testület a napirend tárgyában egyhangúlag hat igen, nulla nem, nulla tartózkodó 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 157/2022.(X.18.) Ö. 

számú határozata az egészségügyben használatos helyiségek energiafelhasználásáról  

                                                    
H a t á r o z a t  

 

1. Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi 

helységek energiafelhasználásával kapcsolatban az alábbiakról döntött: 

- Az orvosi rendelőben a hűtő-fűtő klíma üzemel. 

- A védőnő számára 1 helyiség lesz a továbbiakban fűtött helyiségként biztosítva. 

- A fogorvosi rendelőben csak a rendelés ideje alatt lesz a fűtés biztosítva. 

 

A határozatról értesül: 

1. Dr. Kós György polgármester, helyben 

2. Gyurisné Székely Erika jegyző, helyben 

3. Irattár 
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Dr. Kós György polgármester 

A Faluház tekintetében egyenlőre nem javasolja annak bezárását. Egyrészről a Faluházban 

kezdetét veszi a felújítás, másrészről viszont a Faluházat sokan igénybe szokták venni. 

Bérbeadás esetén viszont minden energiafelhasználással kapcsolatos költséget, kiadást a bérbe 

vevőnek kell megtéríteni.  

 

A Képviselő-testület részéről további vélemény, észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

 

A Képviselő-testület a napirend tárgyában egyhangúlag hat igen, nulla nem, nulla tartózkodó 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 158/2022.(X.18.) Ö. 

számú határozata a Faluház bérléséről  

                                                    
H a t á r o z a t  

1. Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiról döntött: 

A Faluház bérbeadása esetén felmerülő energiafelhasználással kapcsolatos költségeket, 

kiadásokat a bérbe vevőnek kell megtéríteni. 

 

A határozatról értesül: 

1. Dr. Kós György polgármester, helyben 

2. Gyurisné Székely Erika jegyző, helyben 

3. Irattár 

Dr. Kós György polgármester 

Az Arany János Óvoda tekintetében javasolta a rendeleti előírás szerinti legalább 20 fok 

biztosítását, melyet az Óvoda vezetője fog ellenőrizni. 

 

A Képviselő-testület részéről további vélemény, észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

 

A Képviselő-testület a napirend tárgyában egyhangúlag hat igen, nulla nem, nulla tartózkodó 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 159/2022.(X.18.) Ö. 

számú határozata az Arany János Óvoda energiafelhasználásáról 

                                                    
H a t á r o z a t  
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1. Fábiánsebestyén Község Képviselő-testülete az Arany János Óvodában legalább 20 

fok biztosításáról döntött, melynek ellenőrzését az Óvoda Vezetője hatáskörébe utalja. 

 

A határozatról értesül: 

1. Dr. Kós György polgármester, helyben 

2. Gyurisné Székely Erika jegyző, helyben 

3. Irattár 

Dr. Kós György polgármester 

Elmondta, hogy a Községi Étkezdénél az étkezési díjak vonatkozásában áremelést kell 

végrehajtani, amit mind az energia, mind az anyagköltségek árának emelkedése alátámaszt. 

 

Víghné Csentes Ildikó képviselő  

Javasolta, hogy az Étkezde részére kialakított iroda költözzön vissza a fűtési szezon idejére a 

régi helyére, így egy tömbben lennének, ami szintén energiamegtakarítást jelent. 

 

A Képviselő-testület részéről további vélemény, észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

 

A Képviselő-testület a napirend tárgyában egyhangúlag hat igen, nulla nem, nulla tartózkodó 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2022.(X.18.) Ö. 

számú határozata a Községi Étkezdét érintő gazdasági intézkedésekről  

 

H a t á r o z a t  

 

1. Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az étkezés díjakat 

érintő áremelésről. 

2. Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja az Étkezde 

Táncsics Mihály utcai irodájának az Iskola tér 3. szám alá történő visszaköltözését. 

A határozatról értesül: 

1. Dr. Kós György polgármester, helyben 

2. Gyurisné Székely Erika jegyző, helyben 

3. Irattár 

 

Dr. Kós György polgármester 
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Javasolta a  Blue Bird (sárga busz), valamint az Iveco fehér busz értékesítését, természetesen 

megfelelő áron meghirdetés útján. 

Hékédiné Kun Beáta képviselő 

Egyetértett a sárga busz eladásával, viszont a fehér buszt még használhatónak tartja. 

A Képviselő-testület részéről további vélemény, észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

 

A Képviselő-testület a napirend tárgyában egyhangúlag hat igen, nulla nem, nulla tartózkodó 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 161/2022.(X.18.) Ö. 

számú határozata a Blue Bird busz meghirdetés útján történő eladásáról 

H a t á r o z a t  

 

1. Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Blue Bird busz 

meghirdetés útján történő eladásáról döntött. 

A határozatról értesül: 

1. Dr. Kós György polgármester, helyben 

2. Gyurisné Székely Erika jegyző, helyben 

3. Irattár 

 

Dr. Kós György polgármester 

Javasolta az Önkormányzat tulajdonát képező eladó ingatlanok eladási árának újbóli 

megállapítását.  

A Képviselő-testület részéről további vélemény, észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

 

A Képviselő-testület a napirend tárgyában egyhangúlag hat igen, nulla nem, nulla tartózkodó 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2022.(X.18.) Ö. 

számú határozata az Önkormányzat tulajdonát képező eladó ingatlanokról 

H a t á r o z a t  

 

1. Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 

tulajdonát képező eladó ingatlanok árának újbóli megállapításáról döntött. 

A határozatról értesül: 
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4. Dr. Kós György polgármester, helyben 

5. Gyurisné Székely Erika jegyző, helyben 

6. Irattár 

Dr. Kós György polgármester 

Javasolta a fábiánsebestyéni Mentési Központ teljes és végleges bezárását. 

Hékédiné Kun Beáta 

Elmondta, ha muszáj az energiafelhasználás csökkentése érdekében, akkor egyetért a 

javaslattal. 

Szerinte a tűzoltóság át tudná venni a Mentési Központ munkáját. 

Faragó M. Ferenc alpolgármester 

Tisztelt Képviselő-testület véleményem szerint valamilyen formában meg kellene tartani a 

Mentési Központot, hiszen nagyon sok lakos fordul hozzájuk segítségért. 

A tűzoltók önként vállalnak feladatot, kockáztatva a testi épségüket, hozzá téve a saját 

szabadidejüket fizetés nélkül. Tőlük nem várható el még az is, hogy ügyelet lássanak el. 

Nyilván azt meghatározhatjuk, hogy csak akkor menjenek a Mentési Központba ha 

szükséghelyzet van, azaz vonulniuk kell, és ilyen helyzetben biztosítva legyen, hogy elvigyék 

az autókat, majd azt visszavigyék. A 24 órás szolgálat nem a tűzoltóegyesület része. 

Hékédiné Kun Beáta képviselő 

Megkérdezte, hogy telefonos ügyeletet nem lehetne-e otthonról tartani, és onnan riasztani. 

Víghné Csentes Ildikó képviselő 

A tűzoltók tényleg sokat vállalnak önként, de úgy gondolom, hogy ez már arányaiban nem 

egy megterhelő, ha valaki a telefont magánál tartja, és jelen helyzetben a Mentési Központot 

fenntartásának költségeit nehéz fedezni. 

Faragó M. Ferenc alpolgármester 

Elmondta, hogy tűzoltók nem tudják a Mentési Központ feladatait ellátni. 

Víghné Csentes Ildikó képviselő 

Elmondta, hogy kérdés az továbbra is az, hogy jelen helyzetben a Mentési Központ 

fenntartását megengedheti-e magának az Önkormányzat. 

Faragó M. Ferenc alpolgármester 

Azzal viszont számolni kell, hogy ez le fogja csökkenteni a hatékonyságot, azaz a döntésnek 

lesznek konzekvenciái. Felelősséggel kell dönteni. 

Hékédiné Kun Beáta képviselő 

Kérdés, hogy mit tud elengedni az Önkormányzat a jelenlegi helyzetben. 

Dr. Kós György polgármester 
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A tűzoltók ma este fognak megbeszélést tartani, hogy a továbbiakban felvállalják-e az eddigi 

feladataikat, vagy sem. 

Víghné Csentes Ildikó képviselő 

Elmondta, hogy azt nem szeretné, ha azért szűnne meg a Tűzoltó Egyesület, mert a Testület a 

Mentési Központ bezárásáról döntött. 

Kürti-Szabóné Géczi Éva képviselő 

Az eddig elhangzottak alapján javasolta, hogy a tűzoltók megbeszélése után döntsön a 

Testület a Mentési Központ bezárásáról 

Víghné Csentes Ildikó képviselő 

Egyetért Kürti-Szabóné Géczi Éva képviselő javaslatával. 

A Képviselő -testület a Mentési Központ bezárásáról való döntést a következő testületi ülés 

keretében fogja tárgyalni. 

Dr. Kós György polgármester 

Tisztelt Testület a következő javaslatom a vashulladékok összeszedése, és eladása. 

A Képviselő-testület részéről további vélemény, észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

 

A Képviselő-testület a napirend tárgyában egyhangúlag hat igen, nulla nem, nulla tartózkodó 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2022.(X.18.) Ö. 

számú határozata vashulladékok összeszedése és eladása tárgyában 

H a t á r o z a t  

 

1. Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat terültén 

lévő vashulladékok összeszedéséről és eladásáról döntött. 

A határozatról értesül: 

1. Dr. Kós György polgármester, helyben 

2. Gyurisné Székely Erika jegyző, helyben 

3. Irattár 

Dr. Kós György polgármester 

Tisztelt Testület a bérleti díjak, lakásbérleti-, valamint földbérleti díj differenciált emelését 

javaslom. 

A Képviselő-testület részéről további vélemény, észrevétel, javaslat nem hangzott el.  
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A Képviselő-testület a napirend tárgyában egyhangúlag hat igen, nulla nem, nulla tartózkodó 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 164/2022.(X.18.) Ö. 

számú határozata bérleti díjak differenciált emeléséről 

H a t á r o z a t  

 

1. Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bérleti díjak 

differenciált emeléséről döntött. 

A határozatról értesül: 

1. Dr. Kós György polgármester, helyben 

2. Gyurisné Székely Erika jegyző, helyben 

3. Irattár 

 

Hékédiné Kun Beáta képviselő 

Tisztelt Testület javaslom, hogy Árpádhalom Község Önkormányzata arányosan járuljon 

hozzá 2023. január 01-től a bérköltségekhez. 

A Képviselő-testület részéről további vélemény, észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

 

A Képviselő-testület a napirend tárgyában egyhangúlag hat igen, nulla nem, nulla tartózkodó 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 165/2022.(X.18.) Ö. 

számú határozata Árpádhalom Község Önkormányzata részéről a bérköltségek 

hozzájárulásához 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja az egyeztetést 

Árpádhalom Község Önkormányzatával a  bérköltségekhez való hozzájárulás 

tárgyában. 

A határozatról értesül: 

1. Dr. Kós György polgármester, helyben 

2. Gyurisné Székely Erika jegyző, helyben 

3. Irattár 
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II. Napirend: 

A napirend tárgyalása a jegyzőkönyv 1, számú mellékletét képező előterjesztés alapján 

történt. 

Dr. Kós György polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület a következő napirendi pont az élelmezési nyersanyagköltség, 

étkezési díjak megállapításáról szóló rendelet. 

Gyurisné Székely Erika jegyző 

Ismerteti az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezetet. 

Víghné Csentes Ildikó képviselő 

Fenntartását fejezte ki a számadatok helyessége kapcsán. 

Gyurisné Székely Erika jegyző 

Elmondta, hogy kikéri magának, hogy az előterjesztésben szereplő adatok helyességét 

kétségbe vonja a képviselő asszony. Kiszabatok alapján lett a nyersanyagköltség 

meghatározva. Az iskolások nagyobb adagot kapnak, így többet kell fizetniük, mint az 

óvodásoknak, be is mutatta a számítás alapjául szolgáló előkészítő anyagot. 

A Képviselő-testület részéről további vélemény, észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

 

A Képviselő-testület a napirend tárgyában egyhangúlag öt igen, nulla nem, egy tartózkodó 
szavazattal: 

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (X. 19.) 

önkormányzati rendeletét 

az élelmezési nyersanyagköltség, étkezési díjak megállapításáról 

megalkotta 

III. Napirend: 

A napirend tárgyalása a jegyzőkönyv 2., számú mellékletét képező előterjesztés alapján 

történt. 

Dr. Kós György polgármester 

A következő napirend keretében a szociális rendelet módosításáról kell dönteni, melyet az 

előterjesztés mellékletében olvashattak. 

A Képviselő-testület részéről további vélemény, észrevétel, javaslat nem hangzott el.  
A Képviselő-testület a napirend tárgyában egyhangúlag öt igen, nulla nem, egy tartózkodó 
szavazattal: 

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (X. 19.) 

önkormányzati rendeletét 
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a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről 

megalkotta 

IV.Napirend: 

A napirend tárgyalása a jegyzőkönyv 3., számú mellékletét képező előterjesztés alapján 

történt. 

Dr. Kós György polgármester 

A következő napirend keretében a temetőkről és temetkezésekről szóló rendelet módosításáról 

kell dönteni. 

A Képviselő-testület részéről további vélemény, észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

 

A Képviselő-testület a napirend tárgyában egyhangúlag öt igen, nulla nem, egy tartózkodó 
szavazattal: 

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (X. 19.) 

önkormányzati rendeletét 

a temetőről és temetkezésről 

megalkotta 

 

V.Napirend: 

A napirend tárgyalása a jegyzőkönyv 4., számú mellékletét képező előterjesztés alapján 

történt. 

Dr. Kós György polgármester 

Tisztelt Képviselők, mint azt az ülés elején már beszéltük, Mindszent Város Önkormányzata 

megkereséssel élt felénk, melyben a villamosenergia árának növekedésére tekintettel a 

közvilágítás időtartamát szeretné éjjel 00.00 - 04.00 közötti időszakban korlátozni. 

A közvilágítás viszont közös vezérlésen van több településsel, ezért annak korlátozása csak 

valamennyi önkormányzat egyöntetű döntése alapján lehetséges. 

A Képviselő-testület részéről további vélemény, észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

 

A Képviselő-testület a napirend tárgyában egyhangúlag hat igen, nulla nem, nulla tartózkodó 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2022.(X.18.) Ö. 

számú határozata a közös közvilágításhálózat éjjel 00.00 -04.00 közötti időszakban 

történő korlátozásáról 

H a t á r o z a t  

 

1. Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös 

közvilágításhálózat éjjel 00.00 -04.00 közötti időszakban történő korlátozásához, 

részbeni lekapcsolásához hozzájárul. 

 

A határozatról értesül: 

1. Dr. Kós György polgármester, helyben 

2. Mindszent Város Polgármestere, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. 

3. Gyurisné Székely Erika jegyző, helyben 

4. Irattár 

 

VI.Napirend: 

A napirend tárgyalása a jegyzőkönyv 5., számú mellékletét képező előterjesztés alapján 

történt. 

Dr. Kós György polgármester 

A Mi Hazánk Mozgalom a Hunor Coop helyi 306. számú élelmiszerüzlet bezárásával 

kapcsolatban kereste meg a Testületet. A megkeresés kapcsán nem vagyunk illetékesek, 

abban a Testület nem tud állást foglalni. 

 

A Képviselő-testület részéről további vélemény, észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

 

A Képviselő-testület a napirend tárgyában egyhangúlag hat igen, nulla nem, nulla tartózkodó 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 167/2022.(X.18.) Ö. 

számú határozata a Mi Hazánk Mozgalom megkeresésével kapcsolatban 

H a t á r o z a t  

 

1. Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mi Hazánk Mozgalom 

megkeresését illetékesség hiányában elutasította. 

 

A határozatról értesül: 

1. Dr. Kós György polgármester, helyben 
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2. Mi Hazánk Mozgalom Fábiánsebestyéni szervezete 

3. Gyurisné Székely Erika jegyző, helyben 

4. Irattár 

 

VII.Napirend: 

A napirend tárgyalása a jegyzőkönyv 6., számú mellékletét képező előterjesztés alapján 

történt. 

Dr. Kós György polgármester 

Felkérte Jegyző asszonyt a napirendi pont ismertetésére. 

Gyurisné Székely Erika jegyző 

Dr. Soós Gábor ügyvéd megküldte részünkre a Fábiánsebestyéni Községi Önkormányzat és a 

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ közötti vagyonkezelési szerződést. 

Javasolta, hogy dr. Jelenfi Anna ügyvédet kérje fel a Testület a megküldött szerződés-

módosítás átnézésére. 

Dr. Kós György polgármester 

Egyetért Jegyző Asszony által elmondottakkal. 

A Képviselő-testület részéről további vélemény, észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

 

A Képviselő-testület a napirend tárgyában egyhangúlag hat igen, nulla nem, nulla tartózkodó 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2022.(X.18.) Ö. 

számú határozata dr. Jelenfi Anna ügyvéd megbízásáról 

H a t á r o z a t  

 

1. Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fábiánsebestyéni 

Községi Önkormányzat és a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ közötti 

vagyonkezelési szerződéssel kapcsolatban dr. Jelenfi Anna ügyvéd megbízásáról 

döntött. 

 

A határozatról értesül: 

1. Dr. Kós György polgármester, helyben 

2. dr. Jelenfi Anna ügyvéd 

3. Gyurisné Székely Erika jegyző, helyben 

4. Irattár 
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VIII.Napirend: 

A napirend tárgyalása a jegyzőkönyv 8., számú mellékletét képező előterjesztés alapján 

történt. 

 

Dr. Kós György polgármester 

A Képviselő-testület 2022. évre 28.000.000.- likvid hitel felvételéről döntött. A hitelkeret 2022. 

december 31-én lejár. 2023. évben is szükség van a likviditás megőrzéséhez a hitelkeretkeret 

szerződés megkötésére. 

Javasolta az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslat elfogadását.  

 

A Képviselő-testület részéről további vélemény, észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

 

A Képviselő-testület a napirend tárgyában egyhangúlag hat igen, nulla nem, nulla tartózkodó 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 169/ 2022 (X.18.) Ö. 

határozat rövid lejáratú likvid  hitel felvételéről  

 

H a t á r o z a t  

 

1.) Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 28.000.000.- Ft, azaz  

huszonnyolcmillió forint folyószámla-hitelkeret szerződést kíván kötni a Takarékbank 

Zrt-vel, mint számlavezető pénzintézettel 2023. évre. 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza Dr. Kós György polgármestert a 

28.000.000.- Ft, azaz huszonnyolcmillió forint működési likvid hitelkeret biztosítására 

irányuló szerződés megkötésére, a hitel szerződés, valamint a kapcsolódó egyéb 

megállapodások aláírására. 

 

Felelős: Dr. Kós György polgármester 

Határidő: 2022. december 30. 

 

 A hitel és járulékai visszafizetésének fedezetéül Fábiánsebestyén Községi 

 Önkormányzat felajánlja saját bevételét (helyi adó) valamint az alábbi ingatlanokat: 
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 a) nyilvántartásba fábiánsebestyéni belterület 634 hrsz alatt felvett Fábiánsebestyén, 

 Köztársaság utca 8/A fali számozású 1458 m2 nagyságú gazdasági épület és udvar 

 rendeltetésű ingatlan ( Mentési Központ) 

 b) a nyilvántartásba fábiánsebestyéni belterület 557 hrsz alatt felvett Fábiánsebestyén, 

 Fő utca 15. fali számozású 2051 m2 nagyságú épület és udvar rendeltetésű 

 ingatlan (Szolgáltató Ház) 

 

 3.) Az önkormányzat vállalja, hogy a hitel és járulékait a költségvetésében szerepelteti. 

 

 4.) A képviselő-testület emellett felhatalmazza a polgármestert, hogy a likvid hitelt a 

 mindenkori likviditási helyzet függvényében felvegye. 

 

A határozatról értesülnek: 

  

1.) Dr. Kós György polgármester, Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. 

2.) Gyurisné Székely Erika jegyző, Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. 

3.) Takarékbank Zrt, Szentes, Szabadság tér 2. 

4.) Irattár 

 

 

A nyílt testületi ülésen további vélemény, javaslat nem hangzott el. 

Dr. Kós György polgármester úr a nyílt képviselő testületi ülést 16 óra 00 perckor lezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Kós György               Gyurisné Székely Erika  

              polgármester                                                             jegyző 
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