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Jegyzőkönyv
Készült A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében Szegvár
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 30-án 14:00 órakor tartott
nyílt üléséről.
Jelen voltak: Gémes László polgármester,
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő,
Lukács Istvánné alpolgármester,
Tóth Péter képviselő,
Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő.
A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül:
Dr. Szecskó Tamás jegyző,
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető,
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető,
Lukácsné Csurgó Csilla gazdálkodási ov.h.,
Csurka Zoltánné óvodavezető,
Vukovich Katica intézményvezető h.,
Gyömbér Ferenc ügyvezető,
Rúzs-Molnár Nelli kabinet munkatárs.
Gémes László polgármester üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselőtestület határozatképes. Határné Bottyán Erika és Puskásné Halál Ágnes képviselők jelezték
távolmaradásukat. Jegyzőkönyv vezetésre felkérte Szarka Ferencnét. A jegyzőkönyv
hitelesítésére Döbrőssyné dr. Seres Ilona és Lukács Istvánné képviselőket javasolta. Kérte,
hogy aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő
vett részt.
59/2018. (V.30.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Döbrőssyné dr. Seres Ilona és Lukács
Istvánné képviselőket bízta meg.
Gémes László polgármester ismertette a meghívó szerinti napirendi pontokat (1. sz.
melléklet), Kérte, aki egyet ért a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő
vett részt.

2

60/2018. (V.30.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés napirendi
pontjait az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017.(II.09.)ÖR módosítása
2. 2017. évi költségvetési beszámoló
3. 2017. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
4. Beszámoló a Kurca-parti Óvoda munkájáról
5. Beszámoló a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény munkájáról
6.Társadalmi szervezetek támogatása 2018. + Medikopter Alapítvány támogatás kérése
7. DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
8. 2018. évi igazgatási szünet elrendelése
ZÁRT ÜLÉS
Gémes László polgármester elmondta, hogy a két ülés között történt eseményekről, fontosabb
intézkedésekről tájékoztató nem lett kiküldve. Elmondta, hogy a templom előtti parkoló
építése hamarosan befejeződik. Az óvodánál a konyha tető alatt van, az iskolánál az
ablakcsere megtörtént. Az útfelújítások hamarosan elkezdődnek. Megkérdezte a képviselőket
van-e kérdésük, véleményük? Mivel nem volt, kérte, aki a szóbeli tájékoztatót tudomásul
veszi, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő
vett részt.
61/2018. (V.30.) KT.
Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti intézkedésekről
Határozat
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Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülésén
tudomásul vette a polgármester két ülés között történt eseményekről,
fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatóját.
1. NAPIRENDI PONT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 1/2017. (II.09.) ÖR MÓDOSÍTÁSA
Gémes László polgármester ismertette az első napirendi pontot. (2. sz. melléklet) Mivel az
előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
elnökhelyettesét mondja el a bizottság véleményét.
Tóth Péter bizottsági elnökhelyettes elmondta, hogy elfogadásra javasolják az önkormányzati
rendelet módosításáról szóló előterjesztést.
Gémes László polgármester megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
elnökét a bizottság véleményéről.
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy az Oktatási, Kulturális és
Szociális Bizottság szintén elfogadásra javasolja a módosítást.
Gémes László polgármester megkérdezte van-e kérdése, véleménye az előterjesztéssel
kapcsolatban? Mivel nem volt, kérte aki egyet ért a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017.
(II.09.) ÖR módosítással kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következőket rendelte el.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.09.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
2. NAPIRENDI PONT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
Gémes László polgármester elmondta, hogy mindkét bizottság tárgyalta az előterjesztést. (3.
sz. melléklet) Megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét a beszámolóval
kapcsolatban.
Tóth Péter bizottsági elnökhelyettes felolvasta a Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök által
leírt bizottsági véleményt. (4. sz. melléklet)
Gémes László polgármester megkérdezte az Oktatási Bizottság véleményét.
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolja
a beszámolót.

4

Gémes László polgármester megkérdezte a beszámolóval kapcsolatban valakinek van-e
kérdése, véleménye? Mivel nem volt kérte, aki elfogadja a 2017. évi költségvetési beszámolót
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következőket rendelte el.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről, és annak végrehajtásáról
3. NAPIRENDI PONT
2017. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
Gémes László polgármester elmondta, hogy mindkét bizottság tárgyalta az előterjesztést.(5.
sz. melléklet) Megkérdezte az Oktatási Bizottság véleményét.
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolja
a belső ellenőrzési jelentést.
Gémes László polgármester megkérdezte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Tóth Péter bizottsági elnökhelyettes elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság szintén
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Gémes László polgármester megkérdezte a belső ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban
valakinek van-e kérdése, véleménye? Mivel nem volt kérte, aki elfogadja a 2017. évi
összefoglaló belső ellenőrzési jelentést kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő
vett részt.
62/2018. (V.30.) KT.
Tárgy: 2017. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az ALÜR
Számviteli Tanácsadó és Kereskedelmi Betéti Társaság Juhász Lejla
okleveles pénzügyi revizor személyes közreműködésével 2017. évben
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat intézményeinél és a Szegvári Közös
Önkormányzati Hivatalnál végzett ellenőrzésekről szóló, ezen határozat
mellékletét képező éves összefoglaló jelentést elfogadja.
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A határozatról értesítést kap: Gémes László polgármester, dr. Szecskó
Tamás jegyző, Márton Rozália gazd. osztályvezető, ALÜR Bt. Juhász Lejla
okleveles pü. revizor
4. NAPIRENDI PONT
BESZÁMOLÓ A KURCA-PARTI ÓVODA MUNKÁJÁRÓL
Gémes László polgármester felkérte az Oktatási Bizottság elnökét mondja el a bizottság
döntését az előterjesztéssel kapcsolatban. (6. sz. melléklet)
dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolja
a Kurca-parti Óvoda munkájáról szóló beszámolót.
Gémes László polgármester megkérdezte kérdése, véleménye van-e a beszámolóval
kapcsolatban? Mivel nem volt, kérte aki elfogadja a Kurca-parti Óvoda munkájáról szóló
beszámolót kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő
vett részt.
63/2018. (V.30.) KT.
Tárgy: Beszámoló a Kurca-parti Óvoda munkájáról
Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Kurca-parti
Óvoda munkájáról készült beszámolót elfogadta.
5. NAPIRENDI PONT
BESZÁMOLÓ A SZEGVÁRI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL
Gémes László polgármester felkérte az Oktatási Bizottság elnökét mondja el a bizottság
döntését az előterjesztéssel kapcsolatban. (7. sz. melléklet)
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolja
a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény munkájáról szóló beszámolót.
Gémes László polgármester megkérdezte kérdése, véleménye van-e a beszámolóval
kapcsolatban? Mivel nem volt, kérte, aki elfogadja a Szegvári Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény munkájáról szóló beszámolót kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő
vett részt.
64/2018. (V.30.) KT.
Tárgy: Beszámoló a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény munkájáról
Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Kurca-parti
Óvoda munkájáról készült beszámolót elfogadta.

6. NAPIRENDI PONT
TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2018., + MEDICOPTER
ALAPÍTVÁNY
Gémes László polgármester elmondta, hogy ezt az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta.
(8. sz. melléklet) A sporttámogatásokkal kapcsoltban megkérdezte a Pénzügyi Bizottság
állásfoglalását.
Tóth Péter bizottsági elnökhelyettes közölte, hogy nem tettek javaslatot, a képviselőtestületre bízzák a döntést.
Gémes László polgármester megkérdezte az Oktatási Bizottság véleményét.
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a
sportegyesületek támogatását a tavalyi összegekkel javasolják.
Gémes László polgármester megkérdezte van-e valakinek kérdése? Mivel nem volt, kérte, aki
elfogadja a bizottság javaslatát kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő
vett részt.
65/2018. (V.30.) KT.
Tárgy: Sport egyesületek 2018. évi támogatása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
2018. évi költségvetésében sport szervezetek támogatására 1.660.000,- Ft
keretösszeget különített el. A forrás felosztásáról az alábbiak szerint
határozott:
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Támogatás összege
500.000,- Ft

1.

Szervezet neve
Futball Club Szegvár Sportegyesület

2.

Szegvári Diáksport Egyesület

500.000,- Ft

3.

Szegvári Kyokushin Karate Dojo SE

260.000, - Ft

4.

Szegvári Tekézők Sportegyesülete

400.000.- Ft

Sport támogatás összesen:

1.660.000,- Ft

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatások
folyósításához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Gémes László polgármester
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Dr. Szecskó Tamás
jegyző, Márton Rozália gazd. oszt. vezető, Berkeczné Csák Andrea ig. oszt.
vez. és a támogatásban részesítettek
Gémes László polgármester a társadalmi szervezetek támogatásával kapcsolatban
megkérdezte a Pénzügyi Bizottság tett-e javaslatot?
Tóth Péter bizottsági elnökhelyettes közölte, hogy nem tettek javaslatot a támogatás
felosztására.
Gémes László polgármester megkérdezte az Oktatási Bizottság javaslatát.
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök felolvasta bizottság javaslatát. E szerint a Bazsa
Mári Népdalkörnek 60.000,- forint, a CSA-VAR-GO Szabadidő Egyesületnek 30.000,- forint,
a Díszítőművész Szakkörnek 40.000,- forint, a Dobbantó Néptáncegyüttesnek 250.000,forint, az Együtt Egészséggel a Szegvári Óvodások Jövőjéért Alapítványnak 80.000,- forint, a
Fuszulyka Természetet- és Kultúrát kedvelő Nyugdíjasok Klubjának 60.000,- forint, a
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének Szegvári Csoportjának 110.000,forint, a Szegvári Polgárőr Egyesületnek 100.000,- forint, A Szegváriak Szegvárért
Közösségfejlesztők Egyesületének 100.000,- forint, a Szegváriak Tájékoztatásáért
Alapítványnak 50.000,- forint, a „Szép Öregkor” Nyugdíjas Egyesületnek 60.000,- forint, a
Belevaló Klubnak 40.000,- forint, a Rövidpálca Körnek 40.000,- forint, a Jövő Tehetségeiért
Alapítvány Vackor Családi Napközinek 20.000,- forint és a Szegvár Nagyközség Önkéntes
Tűzoltó Egyesületnek 60.000,- forint támogatást javasolnak.
Gémes László polgármester megkérdezte van-e valakinek más javaslata? Mivel nem volt,
kérte a képviselőket, ha elfogadják az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság javaslatát
kézfeltartással jelezzék.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő
vett részt.
66/2018. (V.30.) KT.
Tárgy: Személyek és szervezetek 2018. évi támogatása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
2018. évi költségvetésében egyesületek, társadalmi szervezetek
támogatására 1.100.00,- Ft keretösszeget különített el. A forrás felosztásáról
az alábbiak szerint határozott:
Támogatás összege
60.000,- Ft

1.

Szervezet neve
Bazsa Mári Népdalkör

2.

CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület

30.000,- Ft

3.

Díszítőművész Szakkör

40.000,- Ft

4.

Dobbantó Néptáncegyüttes

5.

Együtt Egészséggel a Szegvári Óvodások
Jövőjéért Alapítvány

80.000,- Ft

6.

Fuszulyka Természetet- és Kultúrát
Kedvelő Nyugdíjasok Klubja

60.000,- Ft

7.

Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei
Egyesületének Szegvári Csoportja

110.000,- Ft

8.

Szegvári Polgárőr Egyesület

100.000,- Ft

9.

Szegváriak Szegvárért
Közösségfejlesztők Egyesülete

100.000,- Ft

250.000,- Ft

10. Szegváriak Tájékoztatásáért Alapítvány

50.000,- Ft

11. „Szép Öregkor” Nyugdíjas Egyesület

60.000,- Ft

12. Belevaló Klub

40.000,- Ft

13. Rövidpálca Kör

40.000,- Ft

14.

Jövő Tehetségeiért Alapítvány Vackor
Családi Napköziért

20.000,- Ft

15.

Szegvár Nagyközség Önkéntes Tűzoltó
Egyesülete

60.000,- Ft

Egyesületek, alapítványok tám.
összesen:

1.100.000,- Ft
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatások
folyósításához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Gémes László polgármester
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Dr. Szecskó Tamás
jegyző, Márton Rozália gazd. oszt. vezető, Berkeczné Csák Andrea ig. oszt.
vez. és a támogatásban részesítettek
Gémes László polgármester rátért az egyházak,
Megkérdezte az Oktatási Bizottság javaslatát.

segélyszervezetek

támogatására.

Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy a Kisboldogasszony Plébániának
600.000,- forint, a Római Katolikus Egyházközség Karitasz Csoportjának 400.000,- forint
támogatást javasolnak.
Gémes László polgármester megköszönte a javaslatot. Megkérdezte van-e más javaslat?
Mivel nem volt, kérte a képviselőket, ha egyetértenek a javasolt támogatással, kézfeltartással
jelezzék.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta alábbi határozatát. A
döntéshozatalban 5 fő vett részt.
67/2018. (V.30.) KT.
Tárgy: Egyházak, segélyszervezetek 2018. évi támogatása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
2018. évi költségvetésében egyházak, segélyszervezetek támogatására
1.000.000,- Ft keretösszeget fogadott el. A forrás felosztásáról az alábbiak
szerint határozott:

1.
2.

Egyházak, segélyszervezetek neve
Kisboldogasszony Plébánia
Római Katolikus Egyházközség Karitasz
Csoportja
Egyházak, segélyszervezetek
támogatása összesen:

Támogatás összege
600.000,- Ft
400.000,- Ft
1.000.000,- Ft

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatások
folyósításához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Gémes László polgármester
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A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Dr. Szecskó Tamás jegyző,
Márton Rozália gazd. oszt. vezető, Berkeczné Csák Andrea ig. oszt. vez. és a
támogatásban részesítettek
Gémes László polgármester a Medicopter Alapítvány kérelmével kapcsolatban (9. sz.
melléklet) megkérdezte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Tóth Péter bizottsági elnökhelyettes elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság nem foglalt állást a
támogatás összegének tekintetében. Véleménye szerint állami feladat a mentőhelikopteres
szolgáltatás támogatása.
Gémes László polgármester kifejtette, hogy korábbi években az önkormányzat támogatta az
alapítványt. Szegvár Önkormányzata nem olyan volumenű, hogy településen kívüli
alapítványokat is tudjon támogatni. Elsősorban a helyi társadalmi szervezetek támogatása a
cél. Megkérdezte az Oktatási Bizottságot tárgyalták-e az alapítvány támogatását?
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottsági ülésen beszéltek
erről, de arra a megállapításra jutottak, mivel nincs erre elkülönített összeg tervezve, nem
javasolják a támogatást.
Gémes László polgármester rámutatott, hogy az önkormányzat jelenlegi költségvetése nem
teszi lehetővé a támogatást. Kérte a képviselőket, ha ezzel egyetértenek, kézfeltartással
jelezzék.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő
vett részt.
68/2018. (V.30.) KT.
Tárgy: Medicopter Alapítvány támogatása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az
Önkormányzat a Medicopter Alapítványt támogatásban nem részesíti.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Dr. Szecskó Tamás jegyző,
Márton Rozália gazd. oszt. vezető, Berkeczné Csák Andrea ig. oszt. vez.

7. NAPIRENDI PONT
DAREH ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK
MÓDOSÍTÁSA
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Gémes László polgármester ismertette az előterjesztést.(10. sz. melléklet) Megkérdezte van-e
valakinek kérdése, véleménye? Mivel nem volt, kérte, aki egyet ért a DAREH Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosításával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő
vett részt.
69/2018. (V.30.) KT.
Tárgy: DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a DélkeletAlföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás tagönkormányzata a Társulás módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert,
hogy jelen határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a Társulás Elnökének
felhívására aláírja.
A képviselő-testület a 94/2017. (VIII. 23.) KT. határozatát hatályon kívül
helyezi.
Felelős: Gémes László polgármester.
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Gémes László polgármester,
Önkormányzati Társulás - 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

DAREH

8. NAPIRENDI PONT
2018. ÉVI IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSE
Gémes László polgármester ismertette az előterjesztést. (11. sz. melléklet) Mindkét bizottság
tárgyalta, megkérdezte az Oktatási Bizottság vezetőjét a bizottság döntéséről.
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta a bizottság elfogadásra javasolta a
2018. évi igazgatási szünet elrendelését.
Gémes László polgármester megkérdezte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Tóth Péter bizottsági elnökhelyettes elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság szintén
elfogadásra javasolta az igazgatási szünet elrendelését.
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Gémes László polgármester megkérdezte, van-e valakinek kérdése? Mivel nem volt, kérte,
aki egyetért a 2018. évi igazgatási szünet elrendelésével, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következőket rendelte el.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Gémes László polgármester nyílt egyéb előterjesztésként megemlítette három Újfalusi utca
felújítását. A Bercsényi és Jaksa János utcával kapcsolatban elmondta, hogy a volt szennyvíz
kivitelezővel sikerült úgy megállapodni, hogy az önkormányzat adná a daráltbetont, ők
kiszállítanák és bedolgoznák. Az árajánlat szerint utcánkét 744.271,- forintba kerül. Az Arany
János utcával kapcsolatban elmondta, hogy a szennyvízberuházás kivitelezői sávos
helyreállításra voltak kötelezve, de ez a helyreállítás tönkre ment. A kivitelezővel tárgyalást
folytatott, mely szerint az utca teljes szélességében le lenne aszfaltozva. Az önkormányzat
adná az aszfaltot a PROBART Kft. pedig elvégezné a munkát. Az árajánlat szerint az
anyagköltség 11.194.040,- forint lenne, a munkadíj 1.509.316,- forint, ami a kő ideszállítását
és bedolgozását jelenti. Az aszfaltozást ingyenesen megcsinálják, az még kb. 5.000.000,forint lenne. Fizetési könnyítést kapott az önkormányzat, mely szerint 6.000.000,- forintot
szeptember 30-ig kell befizetni, a fennmaradó összeget pedig a munka elvégzése után. Úgy
gondolja, hogy ennél olcsóbban nem lehet utat építeni. Megkérdezte van-e kérdés?
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy az árajánlatot az a Kft. adta, aki a
szennyvíz beruházás után végezte az utak helyreállítását, ami nem igazán sikerült. Mi a
garancia a munka minőségére? Továbbá milyen forrást tud erre biztosítani az önkormányzat?
Hiszen a költségvetésben 8.000.000,- forint van betervezve utak karbantartására, melyet a
központi költségvetés biztosít, viszont az árajánlat jelentősen meghaladja ezt. Az utak
kátyúzására honnan lesz fedezet?
Gémes László polgármester a garanciával kapcsolatban megjegyezte az út egész
szélességének az aszfaltozása a garancia, hiszen a sávos helyreállítás nem jó megoldás, ez
bebizonyosodott. De a szennyvíz beruházás pályázata, csak ilyen helyreállítást tett lehetővé.
Az önkormányzat a központi költségvetésből 8.000.000,- forintot kap útfelújításra, de ennél
többet is lehet ráfordítani. Jelenleg ezt megengedheti magának az önkormányzat. A kátyúzás a
közmunkaprogram része, külön soron van tervezve összeg a költségvetésben.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kérte a polgármestert adjon tájékoztatást arról, hogy
milyen vastagságban készülnek az útfelújítások.
Gémes László polgármester az Arany János utcával kapcsolatban elmondta, hogy a jelenlegi
útburkolatot ki kell egyenlíteni 0,20-as kővel 2-5 cm-es vastagságban és erre fog kerülni 5 cm
aszfalt. Az aknafedeleket felemelik az út szintjére. A másik két utcában az önkormányzat
gréderrel kivágja a tükröt, ebbe kerül a darált beton, ami hengerelve lesz. Ha marad alapanyag
a Móra Ferenc utcában lévő utat is megcsinálják.
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy a kivitelezővel kötendő szerződés
a képviselő-testület előtt történik?
Gémes László polgármester elmondta, hogy nem, mivel a jövő héten kezdenék a munkát. De
szívesen elküldi a szerződés másolatot a testületi tagoknak az lesz benne, hogy ki kéri, és mit
kér, mennyiért.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy nem magára a szerződésre
kíváncsi, inkább arra, hogy milyen garanciát vállal a kivitelező.
Gémes László polgármester elmondta, hogy minden útépítésnek alapja a garancia, ettől az
önkormányzat sem fog eltekinteni. Az Arany János utcánál lehet garanciát kérni, hiszen a
másik két utcában útalap fog készülni.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte milyen széles lesz az út?
Gémes László polgármester elmondta, hogy az Arany János utcában 3,5 méter a jelenlegi
útburkolat is a másik két utcában 4-4 méter.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy padka készülni fog-e?
Gémes László polgármester elmondta a padkázást az önkormányzat fogja megoldani.
Elmondta, hogy problémát jelent a létszámhiány. Jelen pillanatban még hat embert tudnának
foglalkoztatni a Falufejlesztő Kft.-nél.
Tóth Péter képviselő megkérdezte mikor kezdődik a kátyúzás? Szerinte ésszerűbb lenne a
gyűjtő utak rendbetétele.
Gémes László polgármester úgy gondolja, hogy a nyár elején elkezdődhet. Elmondta, hogy a
Kórógy utca egy részének aszfaltozása folyamatban van, a tegnapi napon megtörtént az út
kiegyenlítése. A víztorony utcájában a csapadékvíz elvezetéséhez a házak felöli oldalra
csöveket helyeztek el az út alá és átkötötték a másik oldalra. Az út le lesz aszfaltozva 120
méter hosszan. A Kontra utcának a végén van egy 60 méternyi lapos szakasz, ami ki lesz
egyenlítve. A jövőben is igyekezni fognak az egybefüggő aszfaltozás megvalósítására. A
Bercsényi és Jaksa János utcák útfelújításával kapcsolatban megjegyezte, nem kellene
elszalasztani a kedvező lehetőséget. A Hunyadi utcával kapcsolatban elmondta, hogy be van
adva egy pályázat. A kastély előtti útszakasz felújítása július hónapban fog kezdődni.
Tóth Péter képviselő elmondta, hogy tudomása szerint a Táncsics Mihály utcában egy
szakaszon a lakosok összefogásával megvalósult a kátyúzás. Megkérdezte, hogy erre más
utcában lakóknak is van lehetősége?
Gémes László polgármester tájékoztatta, hogy az Esze Tamás utcában is kátyúztak az ott
lakók. A martaszfaltot, az emulziót és az úthengert az önkormányzat biztosította mindkét utca
esetében. A Kórógy utcában lakók is megkeresték kátyúzással kapcsolatban. Elmondta, hogy
bármelyik utcának biztosítja az önkormányzat a martaszfaltot, az emulziót és az úthengert.
Tóth Péter képviselő javasolta, hogy valamilyen fórumon hozzák ezt nyilvánosságra.
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Gémes László polgármester véleménye szerint a testületi ülésről készült Kurca Tv-ben
megjelenő felvétel már a nyilvánosság tájékoztatását jelenti. Továbbá a facebook-on is többen
tudomást szereznek a lakossági összefogásról. Megkérte a képviselőket, ha támogatják a Jaksa
János, Bercsényi és Arany János utcában az útfelújítást a mellékelt árajánlat alapján, (12. sz.
melléklet) kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő
vett részt.
70/2018. (V.30.) KT.
Tárgy: belterületi úttestek felújítása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a
Probart Kft. (6760 Kistelek, Kossuth u. 88.) mellékelt árajánlatát elfogadja
és a Jaksa János utca 800 négyzetméternyi útfelületének felújítását bruttó
744.271,- Ft, a Bercsényi utca 800 négyzetméternyi útfelületének felújítását
bruttó 744.271,- Ft, az Arany János utca 2.320 négyzetméternyi
útfelületének felújítását bruttó 16.133.262,- Ft vállalkozói díj összegért
megrendeli.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az útfelújításhoz mindösszesen
szükséges 17.621.804,- Ft-ot a 2018. évi költségvetés tartalékából biztosítsa.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási
szerződést aláírja és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Gémes László polgármester, dr. Szecskó Tamás jegyző
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, dr. Szecskó Tamás
jegyző, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy a központban lévő vízelvezető
árkot rendbe kellene tenni, megoldva a csapadékvíz elvezetését. Úgy gondolja, hogy elvan
dugulva, mivel már megjelentek a békák, a békalencse, lassan a nád is kihajt.
Gémes László polgármester szerint, amíg a víznek nincs szaga, addig nincs gond. Ígéretet tett
arra, hogy megnézik, mi okozza, hogy nem folyik el a víz.
Dr. Szecskó Tamás jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy lehetőség van egy pályázat
beadására. A klímatudatosságot erősítő szemléletformálásra vonatkozik a pályázat.
Eszközbeszerzésre is ad lehetőséget, napelemmel működő utcabútorok beszerzését teszi
lehetővé. Padok beszerzésére gondoltak, amelyek usb töltővel rendelkeznek. A Kossuth téren
szeretnék elhelyezni ezeket, ahol bárki igénybe vehetné. Továbbá a pályázat még lehetőséget
biztosít tanulmányi versenyek, rendezvények, workshop-ok szervezésére, média kampány
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lebonyolítására. Utófinanszírozott a pályázat, de 100 %-os támogatottságú, és előleg
igényelhető.
Gémes László polgármester szerint a fiatalabb generáció, aki ezeket az eszközöket használni
tudná. A megvalósítással a központ modernizációja létrejönne.
Tóth Péter képviselő megkérdezte milyen összegű a pályázat?
Dr. Szecskó Tamás jegyző tájékoztatta a pályázat összege 11,5 millió forint. Eszközre 20 %
fordítható.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy ezek az eszközök ki lennének téve
a rongálásnak.
Gémes László polgármester szerint Szegvár nem a rongálásokról híres. Elmondta, hogy ez
egy lehetőség, mely tulajdonképpen nem kerül pénzbe az önkormányzatnak. A képviselőkre
bízza, hogy élnek-e ezzel a lehetőséggel, vagy nem. Kérte, aki egyet ért a pályázat
benyújtásával kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással meghozta alábbi határozatát. A
döntéshozatalban 5 fő vett részt.
71/2018. (V.30.) KT.
Tárgy: „KEHOP 1.2.1 – Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot
erősítő szemléletformálás” című pályázat beadása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testülete a „KEHOP 1.2.1 –
Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő
szemléletformálás” című pályázat beadása mellett dönt.
- A projekt címe: Helyi klímastratégia
klímatudatosságot erősítő szemléletformálási
Szegváron

kidolgozása, valamint a
programok megvalósítása

- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 6635 Szegvár, Szabadság
tér 2.
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: hrsz. 331
- A felhívás száma: KEHOP 1.2.1
- A projekt összes költsége: 11.500.00 Ft
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 11.500.00 Ft
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- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő és forrásai: saját
forrás 0 Ft
- A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege:
11.500.000 Ft
Határidő: azonnal
Felelős: Gémes László Polgármester
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, dr. Szecskó Tamás
jegyző, Huszka Anita polgármesteri kabinet munkatárs, Márton Rozália
gazdasági osztályvezető
Gémes László polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Gémes László
polgármester

Dr. Szecskó Tamás
jegyző

Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Lukács Istvánné
képviselő, jkv. hitelesítő

