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Jegyzőkönyv
Készült A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében Szegvár
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 02-án 08:00 órakor tartott
rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen voltak: Gémes László polgármester,
Határné Bottyán Erika képviselő,
Puskásné Halál Ágnes képviselő,
Dr. Vigh-Molnár Henriett.
A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül:
Dr. Szecskó Tamás jegyző,
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető,
Lukácsné Csurgó Csilla gazdálkodási oszt.vez.h.
Gémes László polgármester üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselőtestület határozatképes. Jegyzőkönyv vezetésre felkérte Szarka Ferencnét. A jegyzőkönyv
hitelesítésére Határné Bottyán Erika és Puskásné Halál Ágnes képviselőket javasolta. Kérte,
hogy aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 4 fő
vett részt.

55/2018. (V.02.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Határné Bottyán Erika és Puskásné Halál
Ágnes képviselőket bízta meg.
Gémes László polgármester ismertette a meghívó szerinti napirendi pontot (1. sz. melléklet).
Kérte, aki egyet ért a napirendi ponttal kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 4 fő
vett részt.
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56/2018. (V.02.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el:

jelen

ülés

NAPIRENDI PONT:
1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c.
pályázat benyújtása.
Lukács Istvánné képviselő megérkezett.

1. NAPIRENDI PONT
ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK
TÁMOGATÁSA C. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Gémes László polgármester ismertette a napirendi pontot. (2. sz. melléklet) Véleménye
szerint, ha nyer a pályázat, nem fogja az idei költségvetést érinteni. Megkérdezte van-e
valakinek kérdése a pályázat benyújtásával kapcsolatban? Mivel nem volt kérte, aki egyet ért
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat benyújtásával
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő
vett részt.

57/2018. (V.02.) KT.
Tárgy: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. pályázat benyújtása.
Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat
benyújtásához és vállalja a pályázathoz szükséges önrész biztosítását.
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A támogatás keretében a szegvári Rozmaring utca felújítása: Szentesi utca
és Hunyadi János utca között, illetve a Hunyadi János utca: Kurca híd és
Kántor utca között szakaszának) felújítása valósul meg.
A támogatás formája:
Finanszírozása:
Pályázat összes költsége:
Ebből támogatott ():
A vállalandó önerő ():

Vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
Utófinanszírozott
17.932.273 Ft
15.000.000 Ft
2.932.273 Ft

A Képviselő-testület az önrészt az önkormányzat felhalmozási hitelfelvétel
terhére biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Beadási határidő: Papír alapon – 2018. május 3.
Elektronikus úton – 2018. május 2. 16:00
Beadás helye: Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága
részére, továbbá elektronikus úton az EBR42 rendszeren és E-Adat
rendszeren keresztül.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália
gazdálkodási vezető, Huszka Anita kabinet munkatárs

Gémes László polgármester elmondta, hogy a Falufejlesztő Kft. telephelye melletti kis ház
eladó. Tudomása szerint 1,5 millió forintért el is adnák. Kérte a képviselőket, hatalmazzák fel,
hogy tárgyalhasson ez ügyben, mert a Kft. kinőtte a jelenlegi telephelyet és nincs elég hely az
eszközök tárolására. Aki ezzel egyetért, kérte, hogy kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő
vett részt.

58/2018. (V.02.) KT.
Tárgy: Gémes László polgármester felhatalmazása
Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Gémes László polgármestert, hogy tárgyaljon a Szegvár, Szentesi u. 20. sz.
alatti ingatlan megvásárlása ügyében.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester,
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Határné Bottyán Erika képviselő érdeklődött, hogy Szentes felé a kerékpárúttal
kapcsolatban van-e fejlemény?
Gémes László polgármester tájékoztatta, hogy 2021. után lehet pályázni kerékpárút építésre.
Elmondta, hogy a főutca és a Tiszai út felújítása kapcsán július 16-án kerül átadásra a
munkaterület, ettől számított 90-100 napon belül elkészül a beruházás. A Tiszai út biztosan
elkészül, de nagy valószínűséggel a főút és a körforgalom kialakítása is megvalósul.
Megköszönte az aktív részvételt és az ülést bezárta.

Kmft.

Gémes László
polgármester

Dr. Szecskó Tamás
jegyző

Határné Bottyán Erika
Puskásné Halál Ágnes
képviselő, jkv. hitelesítő

