1

Jegyzőkönyv
Készült: A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében Szegvár
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 16-án 08:00 órakor
tartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen voltak: Gémes László polgármester,
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő,
Lukács Istvánné képviselő,
Puskásné Halál Ágnes képviselő,
Tóth Péter képviselő,
Dr. Vigh-Molnár Henriett.
A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül:
Dr. Szecskó Tamás jegyző,
Márton Rozália gazdálkodási oszt.vez.
Gémes László polgármester üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselőtestület határozatképes. Határné Bottyán Erika képviselő jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv
vezetésre felkérte Szarka Ferencnét. A jegyzőkönyv hitelesítésére Puskásné Halál Ágnes és
Tóth Péter képviselőket javasolta. Kérte, hogy aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 6 fő
vett részt.
82/2018. (VIII.16.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Puskásné Halál Ágnes és Tóth Péter
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 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 6 fő
vett részt.
83/2018. (VIII.16.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.

2
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el:

jelen

ülés

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Szociális tűzifa pályázat
2./ TAK elfogadása
3./ HEP elfogadása
4./ Közművelődési rendelet megalkotása
5./ Óvodával kapcsolatos döntés
6./ Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
7./ DAREH társulási megállapodás módosítása
8./ Használati megállapodás a Millenáris Park használatáról
9./ SZMSZ módosítása

1./ NAPIRENDI PONT
SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANAG VÁSÁRLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ
TÁMOGATÁS
Gémes László polgármester megkérdezte, hogy a szociális tűzifa pályázattal (2. sz. melléklet)
kapcsolatban van-e kérdés?
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy a határozati javaslat első
bekezdésében barnakőszénre benyújtandó pályázat szerepel. A harmadik bekezdésben viszont
tűzifa, vagy szén szerepel. Megkérdezte, hogy ez így jó?
Dr. Szecskó Tamás jegyző tájékoztatta, hogy azért maradt benne a határozati javaslatban a
tűzifa, ha esetleg nem sikerül szenet beszerezni, akkor legyen egy másik lehetőség.
Gémes László polgármester elmondta, hogy a tűzifával az a gond, hogy messziről kell
szállítani, az elosztása szintén sok munkával jár. A fa általában frissen vágott, vagyis vizes,
nem alkalmas tüzelésre. A szenet 25 kg-os kiszerelésben szállítják, egyszerűbb az elosztása.
Megkérdezte van-e még valakinek kérdése? Mivel nem volt, kérte, aki egyet ért a szociális
tűzifa pályázattal kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 6 fő
vett részt.
84/2018. (VIII.16.) KT.
Tárgy: Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
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támogatásról szóló belügyminiszteri pályázat alapján pályázatot nyújt be
1.356 q barnakőszénre.
A pályázat elnyeréséhez szükséges önerőt, 861.060,- Ft-ot a 2018. évi
költségvetés szociális segélykeret terhére biztosítja az Önkormányzat.
A képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben
részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Gémes László polgármester
Határidő: 2018. augusztus 31.
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Dr. Szecskó Tamás
jegyző, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Váradiné Szép Tünde
vezető főtanácsos.
2./ NAPIRENDI PONT
A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV (TAK) MÓDOSÍTÁSA
Gémes László polgármester megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban (3. sz.
melléklet) van-e kérdése valakinek?
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy eddig is ilyen sok helyi védelem
alatt álló épület volt?
Gémes László polgármester tájékoztatta, hogy nem lett új védett épület, az előzőekben is
ennyi volt. Megkérdezte, hogy van-e még kérdés? Mivel nem volt, kérte a képviselőket, ha
elfogadják a TAK, a településkép-védelmi rendelet és a HÉSZ harmonizációja partnerségi
egyeztetésének lezárását kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 6 fő
vett részt.
85/2018. (VIII.16.) KT.
Tárgy: a TAK, a településkép-védelmi rendelet és a HÉSZ harmonizációja partnerségi
egyeztetésének lezárása
Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a településképi
arculati kézikönyv (TAK) és a településkép-védelmi rendelet elfogadásához
valamint a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) megfelelő harmonizációjához
szükséges partnerségi folyamatot lezárja.
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Felelős: Gémes László polgármester
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, dr. Szecskó Tamás jegyző,
Városökológia Bt.
Gémes László polgármester kérte a képviselőket, ha elfogadják a településképi arculati
kézikönyvet, (3. sz. melléklet) kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 6 fő
vett részt.
86/2018. (VIII.16.) KT.
Tárgy: a településképi arculati kézikönyv (TAK) elfogadása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt
településképi arculati kézikönyvet (TAK) elfogadja.
Felelős: Gémes László polgármester
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, dr. Szecskó Tamás jegyző,
Városökológia Bt.
Gémes László polgármester kérte a képviselőket, ha egyet értenek a településkép védelméről
szóló önkormányzati rendelet (3. sz. melléklet) megalkotásával, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következőket rendelte el.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (VIII.17.) Önkormányzati Rendelete
A településkép védelméről
3. NAPIRENDI PONT
A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ELFOGADÁSA
Gémes László polgármester megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban (4. sz.
melléklet) van-e kérdés? (Az ezzel kapcsolatos mellékletet a képviselők e-mailben
megkapták.) Mivel nem volt kérdés, kérte a képviselőket, ha egyetértenek a határozati
javaslattal, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 6 fő
vett részt.
87/2018. (VIII.16.) KT.
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Tárgy: a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény (Ebktv.) 31. §-a alapján Szegvár Nagyközség 5 évre szóló Helyi
Esélyegyenlőségi Programját a melléklet szerint elfogadja.
Képviselő-testület hozzájárul a Helyi Esélyegyenlőségi Program
nyilvánosságra hozatalához, valamint gondoskodik a programban
rögzítettek végrehajtásáról.
A Képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Program időarányos
megvalósulását két év múlva áttekinti, szükség esetén azt felülvizsgálja,
illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az esetleges új helyzetnek
megfelelően módosítja.
Felelős: Gémes László polgármester
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Csernákné Bába Eszter
kabinet munkatárs
4. NAPIRENDI PONT
A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÚJ
RENDELET MEGALKOTÁSA
Gémes László polgármester elmondta, hogy a rendelet felülvizsgálatra került. (5. sz.
melléklet) Kérte, aki egyet ért a helyi közművelődési feladatok ellátásról szóló új rendelet
megalkotásával kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következőket rendelte el.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018. (VIII. 17.)
Önkormányzati Rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
5. NAPIRENDI PONT
A KURCA-PARTI ÓVODA MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS
Gémes László polgármester megkérdezte, hogy a Kurca-parti Óvoda működével
kapcsolatban (6. sz. melléklet) van-e kérdés, észrevétel? Mivel nem volt kérte, aki elfogadja a
határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 6 fő
vett részt.
88/2018. (VIII.16.) KT.
Tárgy: A Kurca-parti Óvoda működésével kapcsolatos döntés
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kurca-parti
Óvoda működésével kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:




1./ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2)
bekezdés b) pontja alapján az intézmény heti nyitvatartási idejét az alábbiak
szerint határozza meg:
hétfőtől- péntekig minden nap 6,30 – 17,00 óráig tart nyitva;
éves szinten zárva tart: július 1-31. napjáig.
2./ A nemzeti köznevelésről szóló törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja
alapján az óvodai csoportok számát a 2018/2019-es nevelési év
vonatkozásában 6 csoportban határozza meg.
3./ Az intézmény alkalmazotti létszámát 2018. szeptember 1. napjától
13 fő óvodapedagógussal,
16 fő egyéb alkalmazottal
(14 fő teljes munkaidős, 2 fő
részfoglalkoztatott)
Összesen: 29 főben határozza meg.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Dr. Szecskó Tamás
jegyző, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Csurka Zoltánné
intézményvezető
6. NAPIRENDI PONT

A SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATTAL KÖTÖTT
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELÜLVIZSGÁLATA
Gémes László polgármester elmondta, hogy az együttműködési megállapodás felülvizsgálata
megtörtént. (7. sz. melléklet) Megkérdezte, van-e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban?
Mivel nem volt kérte, aki elfogadja a Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatát, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 6 fő
vett részt.
89/2018. (VIII.16.) KT.
Tárgy: A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
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Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvári Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek
biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan kötött együttműködési
megállapodást felülvizsgálta, és a mellékelt szöveg szerint kívánja
módosítani.
Felelős: Gémes László polgármester
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, dr. Szecskó Tamás
jegyző, Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat – Varga Ferenc elnök
7. NAPIRENDI PONT
A DAREH ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI
MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁS
Gémes László polgármester megkérdezte, hogy a DAREH Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításával kapcsolatban van-e kérdés? Mivel nem volt, kérte a
képviselőket, ha egyet értenek a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 6 fő
vett részt.
90/2018. (VIII.16.) KT.
Tárgy: A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a DélkeletAlföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás tagönkormányzata
1. Csabacsűd
Nagyközség
Önkormányzat
képviselő-testületének,
Csárdaszállás Községi Önkormányzat képviselő-testületének, Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
képviselő-testületének,
Kaszaper
Község
Önkormányzat képviselő-testületének, Kondoros Város Önkormányzat
képviselő-testületének, Körösladány Város Önkormányzat képviselőtestületének, Mezőkovácsháza Város Önkormányzat képviselő-testületének
és Szarvas Város Önkormányzat képviselő-testületének a Társuláshoz
történő csatlakozását jóváhagyja,
2. a Társulás Megállapodás módosítását a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási
Megállapodás módosítást a Társulás Elnökének felhívására aláírja.
3. felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatáról a Társulás Elnökét
tájékoztassa.
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Felelős: Gémes László polgármester.
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, DAREH Önkormányzati
Társulás - 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
8. NAPIRENDI PONT
HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS A MILLENÁRIS PARK
HASZNÁLATÁRÓL
Gémes László polgármester elmondta, hogy a jelenlegi karbantartói a parknak ragaszkodnak
ahhoz, hogy legyen egy írásos megállapodás. (9. sz. melléklet) Megkérdezte, hogy van-e
kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy mivel a park szántó művelési ágba
tartozik, nem a földforgalmi törvény hatálya vonatkozik rá?
Gémes László polgármester elmondta, amennyiben bérbe adná az önkormányzat abban az
esetben a földforgalmi törvény hatálya alá tartozna, de nem tervezik szántóként bérbe adni. A
földhivatal előbb utóbb átminősíti, mivel évek óta gyep és fásított területként használják.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy a használatba adásra is a
földforgalmi törvény vonatkozik.
Gémes László polgármester egyetértett azzal, hogy a földtörvény vonatkozik az említett
területre is, de mivel ingyenesen adja használatba az önkormányzat, így azt nem kell
kifüggeszteni.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, az egy dolog, hogy nem kell
kifüggeszteni, de a földtörvény akkor sem ismer ilyet, hogy ingyenes földhasználat.
Gémes László polgármester szerint a Kormányhivatal jelezni fogja az önkormányzatnak, ha
aggályos az ingyenes földhasználat.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő úgy gondolja, hogy a területet, amíg az nincs
átminősítve, csak szántóként lehet használni.
Gémes László polgármester megemlítette, hogy ha valaki a szántóját évek óta kaszálónak
használja, azt előbb utóbb a Földhivatal átminősíti. Egyébként a Földhivatallal egyeztetett a
használatba adással kapcsolatosan. Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése? Mivel
nem volt, kérte a képviselőket, ha egyet értenek a Millenáris Park használati
megállapodásával, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát. A
döntéshozatalban 6 fő vett részt.
91/2018. (VIII.16.) KT.
Tárgy: Használati megállapodás a Millenáris Park használatáról
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Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a
mellékelt használati megállapodás Pölös Attila Mihály 6635 Szegvár,
Kórógy u. 84. szám alatti lakossal történő megkötését annak érdekében,
hogy Szegváron az úgynevezett Millenáris Park használata és rendben
tartása a Szegvári Lovas és Íjász Baráti Kör részéről megvalósulhasson.
A Képviselő-testület felhatalmazza
megállapodás aláírására.

a

polgármestert

a

használati

Felelős: Gémes László polgármester
Határidő: azonnal
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, dr. Szecskó Tamás
jegyző, Pölös Attila 6635 Szegvár, Kórógy u. 84.
9. NAPIRENDI PONT
SZMSZ MÓDOSÍTÁSA
Gémes László polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel
kapcsolatban? (10. sz. melléklet)
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy a módosításra azért van szükség,
ha a jegyzői állás betöltetlen, akkor hat hónapra bármelyik köztisztviselő kiválasztható legyen
a jegyző helyettesítésére?
Gémes László polgármester megjegyezte, hogy igen erről szól a módosítás.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvény meghatározza, hogy a képviselő-testület adhat mentesítést a képesítés megléte alól, az
ötezer főnél kevesebb lakosú településeken. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
állásfoglalása szerint a mentesítés lehetősége csak és kizárólag arra a községi önkormányzatra
vonatkozik, amelynek lakossága ötezer főnél kevesebb. Nem vonatkozik a közös
önkormányzati hivatal jegyzőjére akkor sem, ha a közös önkormányzati hivatalt csak községi
önkormányzatok alkotják és a lakosság összlétszáma nem éri el az ötezer főt. A belső
helyettesítés csak akkor megengedett, ha megfelelő képesítési és alkalmazási feltételeknek
megfelelő hivatali köztisztviselővel rendelkezik a hivatal. Amennyiben nincs ilyen
köztisztviselő, a Kormányhivatalnál kell kezdeményezni a jegyző helyettesítését. Úgy
gondolja, hogy eddig jól volt leszabályozva az SZMSZ-ben a jegyző helyettesítése.
Gémes László polgármester szerint a képviselő asszony a hat hónap utáni helyettesítésről
beszélt. Az SZMSZ módosítása arról szól, hogy hat hónapig egy köztisztviselőt megbízzon a
polgármester, aki a jegyzői feladatokat ellátja. Hat hónap után a képviselő-testület adhatna
mentességet a végzettség alól, de jelenleg nem erről van szó. Elmondta, hogy az SZMSZ
módosításához a Kormányhivataltól kaptak segítséget.
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Puskásné Halál Ágnes képviselő megkérdezte, hogy érkezett-e pályázat a jegyzői állásra?
Gémes László polgármester tájékoztatta, hogy egy önéletrajz érkezett, amely nem minősül
pályázatnak. Elmondta, hogy az SZMSZ-t azért kell módosítani, mert, ha a jegyzői
munkakörbe nem tudnak senkit alkalmazni, abban az estben legyen lehetőség arra, hogy
megbízás alapján a jegyzői feladatokat egy köztisztviselő ellássa hat hónapig. Ha nem lesz
ilyen, akkor be lehet zárni a hivatalt, mert nem tud működni.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő szerint a minisztériumi állásfoglalás alapján kell a
megfelelő képesítés a jegyzői feladatok ellátáshoz a szegvári közös hivatalnál.
Gémes László polgármester elmondta, hogy az állásfoglalás nem jogszabály, a módosítás a
Kormányhivatallal egyeztetve lett. Megkérdezte van-e kérdés, vélemény az SZMSZ
módosítással kapcsolatban? Mivel nem volt, kérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha
egyet értenek az SZMSZ módosításával.
A képviselő-testület 4 igen 1 nem és 1 tartózkodással a következőket rendelte el.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2018. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XI. 27.)
önkormányzati rendelete módosításáról
Gémes László polgármester megkérdezte van-e még valakinek egyéb előterjesztése? Mivel
nem volt megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

Kmft.

Gémes László
polgármester

Dr. Szecskó Tamás
jegyző

Puskásné Halál Ágnes
Tóth Péter
képviselő, jkv. hitelesítő

