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Jegyzőkönyv 
 
Készült A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében Szegvár 

Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 27-én 16:30 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. Tóth Flórián Szentes Járási Hivatal vezetője, 

                       Dr. Szecskó Tamás jegyző,  

Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető, 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, 

Mihályné Kovács Márta gazdálkodási ov.h., 

Csurka Zoltánné óvodavezető, 

Pöszmet Zsolt intézményvezető, 

Pap János intézményvezető,  

Vighné Németh Ildikó intézményvezető h.,  

Gyömbér Ferenc ügyvezető. 

 

Gémes László polgármester üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-

testület határozatképes. Puskásné Halál Ágnes képviselő jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv 

vezetésre felkérte Szarka Ferencnét. A jegyzőkönyv hitelesítésére Döbrőssyné dr. Seres Ilona 

és dr. Vigh-Molnár Henriett 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.  

 

98/2018. (IX.27.) KT. 
 

Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése  

 

Határozat  

 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 

jegyzőkönyvének hitelesítésével Döbrőssyné dr. Seres Ilona és dr Vigh-

Molnár Henriett képviselőket bízta meg.  

 

Gémes László polgármester ismertette a meghívó szerinti napirendi pontokat (1. sz. 

melléklet). Kérte, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze.  

 



2 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő 

vett részt.  

 

99/2018. (IX.27.) KT. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés napirendi 

pontjait az alábbiak szerint fogadta el:                           

       

NAPIRENDI PONTOK: 

 

1.    Beszámoló az átruházott feladatok és hatáskörök gyakorlásáról 

2.  Tájékoztató a Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú         

 Művészeti Iskola  munkájáról 

3.   Beszámoló a Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény 

       munkájáról 

4.    Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

5.    A Kurca-parti Óvoda 2018-2019. nevelési évre vonatkozó munkaterve.  

       A Kurca-parti Óvoda pedagógiai programja      

6.    SZMSZ módosítás 

7.    Szegvár 513/1, 513/4 és 513/5. hrsz. számú ingatlanok telekhatár 

       rendezése   

8.    Terület vásárlása a Jakó út bővítéséhez 

 

Lukács Istvánné alpolgármester asszony a napirendek tárgyalása előtt szót kért. Elmondta, 

hogy a májusi ülés óta két díszpolgár és egy szegvárért emlékéremmel kitüntetett eltávozott az 

élők sorából. Kérte, hogy egy perces néma felállással adózzanak Ágoston Antalné, Pusztai 

János és Banka Pál emlékének. 

    

1. NAPIRENDI PONT 

 

BESZÁMOLÓ AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOK ÉS HATÁSKÖRÖK 

GYAKORLÁSÁRÓL 

 

 

Gémes László polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy kérdésük, véleményük van-e 

az előterjesztéssel kapcsolatban? ( 2. sz. melléklet) Mivel nem volt, kérte, aki elfogadja a 

beszámolót az átruházott feladatok és hatáskörök gyakorlásáról, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő 

vett részt. 

   

100/2018. (IX.27.) KT. 

 

Tárgy: Beszámoló az átruházott feladatok és hatáskörök gyakorlásáról 

 

Határozat 
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Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az átruházott 

feladatok és hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadta. 

 

Felelős: Gémes László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Dr. Szecskó Tamás 

jegyző, Dr. Vigh-Molnár Henriett Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 

elnöke, Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető 

 

2. NAPIRENDI PONT 

 

TÁJÉKOZTATÓ A SZEGVÁRI FORRAY MÁTÉ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKÁJÁRÓL 

 

 

Gémes László polgármester megkérdezte Vighné Németh Ildikó megbízott intézményvezetőt, 

hogy van-e kiegészítése? (3. sz. melléklet) 

 

Vighné Németh Ildikó intézményvezető helyettes elmondta, hogy a pályázatoknak 

köszönhetően nagyon sok fejlesztés van az iskolában. A leglátványosabb az önkormányzatnak 

köszönhetően az iskola küllemének a megújulása.  

 

Gémes László polgármester megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 

véleményét a tájékoztatóval kapcsolatban. 

 

dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök megköszönte az iskolában dolgozók munkáját. A 

tájékoztatót elfogadásra javasolta. 

 

Gémes László polgármester megkérdezte van-e kérdés a tájékoztatóval kapcsolatban? Mivel 

nem volt, kérte, aki tudomásul veszi a Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola munkájáról készült tájékoztatót, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő 

vett részt. 

   

101/2018. (IX.27.) KT. 

 

Tárgy: Tájékoztató a Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

             munkájáról 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvári Forray 

Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkájáról szóló 

tájékoztatást tudomásul vette.  
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3. NAPIRENDI PONT 

 

BESZÁMOLÓ A SZEGVÁRI EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS 

INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL 

 

Gémes László polgármester megkérdezte a beszámoló készítőjét, van-e kiegészítése? (4.sz. 

melléklet) 

 

Pöszmet Zsolt intézményvezető elmondta, hogy nincs kiegészítése. Úgy gondolja mindent 

beleírt a beszámolóba. 

 

Gémes László polgármester megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 

véleményét, hiszen ők tárgyalták a beszámolót. 

 

dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy a képviselő-testületnek 

elfogadásra javasolja a beszámolót. 

 

Gémes László polgármester megkérdezte van-e kérdés, vélemény a beszámolóval 

kapcsolatban? Mivel nem volt, kérte a képviselőket, ha elfogadják a Szegvári Egyesített 

Közművelődési és Muzeális Intézmény munkájáról készült beszámolót, kézfeltartással 

jelezzék. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő 

vett részt. 

   

102/2018. (IX.27.) KT. 

 

Tárgy: Beszámoló a Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény munkájáról 

 

Határozat 

 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvári 

Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény munkájáról készült 

beszámolót elfogadta. 

 

4. NAPIRENDI PONT 

 

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 

 

 

Gémes László polgármester elmondta, hogy mindkét bizottság tárgyalta az előterjesztést. (5. 

sz. melléklet) Megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság döntését. 

 

dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy a bizottság 

elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 

 

Gémes László polgármester a Pénzügyi Gazdasági Bizottság véleményét is megkérdezte. 
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Tóth Péter bizottsági elnökhelyettes elmondta, hogy szintén elfogadásra javasolják az 

előterjesztést. 

 

Gémes László polgármester megkérte a képviselőket, ha elfogadják a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló határozati javaslatot, kézfeltartással 

jelezzék. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő 

vett részt. 

 

103/2018. (IX.27.) KT. 

 

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

 

Határozat 

 

 

1.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván 

a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. 

 

2.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjra az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 600.000,- Ft-ot 

különítsen el. 

 

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az Általános 

Szerződési Feltételek mellékletét képező „Csatlakozási nyilatkozat” 

aláírásával. 

 

Határidő: 2019. évi költségvetés elkészítése 

 

Felelős: Gémes László polgármester 

        Dr. Szecskó Tamás jegyző 

 

A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Dr. Szecskó Tamás 

jegyző, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Berkeczné Csák 

Andrea igazgatási osztályvezető. 

 

 

Gémes László polgármester megkérte a képviselőket, ha az önkormányzati rendelet 

módosításával egyetértenek, kézfeltartással jelezzék. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következőket rendelte el. 

 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 

10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelete 

a Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatról szóló 5/2002. (II.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
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5. NAPIRENDI PONT 

 

   A KURCA-PARTI ÓVODA 2018-2019. NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓ 

MUNKATERVE.  

A KUCA-PARTI ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAMJA      

 

 

Gémes László polgármester megkérdezte Csurka Zoltánné óvodavezetőt, van-e kiegészítése? 

(6. sz. melléklet) 

 

Csurka Zoltánné óvodavezető elmondta, hogy a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

határozza meg a munkatervet. A pedagógia programot pedig a 137/2018. (VII.25.) 

Kormányrendelet módosította. A rendeletek előírásainak megfelelően lett elkészítve az 

előterjesztés.  

 

Gémes László polgármester megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 

elnökét  a bizottság döntéséről. 

 

dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy az óvoda 2018-2019. nevelési 

évre vonatkozó munkatervét elfogadta. 

 

Gémes László polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdése valakinek? Mivel nem volt 

kérte a képviselőket, ha elfogadják a Kurca-parti Óvoda 2018-2019. nevelési évre vonatkozó 

munkatervét, kézfeltartással jelezzék. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő 

vett részt.  

 

104/2018. (IX.27.) KT. 

 

Tárgy: A Kurca-parti Óvoda 2018-2019. nevelési évre vonatkozó munkaterve 

 

Határozat 

 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kurca-parti 

Óvoda 2018-2019. nevelési évre vonatkozó munkatervében foglaltakkal 

egyetért, a munkatervvel kapcsolatosan észrevételt nem tesz. 

 

 

Gémes László polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdése valakinek a Kurca-parti Óvoda 

pedagógiai programjával kapcsolatban? Mivel nem volt, kérte, hogy aki elfogadja, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő 

vett részt.  
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105/2018. (IX.27.) KT. 

 

Tárgy: A Kurca-parti Óvoda pedagógiai programja 

 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kurca-parti 

Óvoda Pedagógia Programját elfogadja.  

 

6. NAPIRENDI PONT 

 

SZMSZ MÓDOSÍTÁS 

 

Gémes László polgármester elmondta, hogy mindkét bizottság tárgyalta az előterjesztést. 

(7.sz. melléklet) Megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét, mondja el 

a bizottság döntését. 

 

dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta 

a módosítást. 

 

Gémes László polgármester megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét. 

 

Tóth Péter bizottsági elnökhelyettes elmondta, hogy szintén elfogadásra javasolják a 

módosítást. 

 

Gémes László polgármester megkérte a képviselőket, ha egyet értenek az SZMSZ 

módosításával, kézfeltartással jelezzék. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következőket rendelte el. 

 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018. (IX.28.) 

önkormányzati rendelete Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 
 

7. NAPIRENDI PONT 

 

SZEGVÁR 513/1, 513/4 ÉS 513/5 HELYRAJZI SZÁMÚ INGATLANOK 

TELEKHATÁR RENDEZÉSE 

 

Gémes László polgármester elmondta, hogy egy önkormányzati útnak a kiegyenesítéséről 

van szó, hogy a lakosok könnyebben megtudják közelíteni lakó ingatlanjaikat. (8. sz. 

melléklet) Mivel a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést, megkérdezte mit 

döntöttek? 

 

Tóth Péter bizottsági elnökhelyettes tájékoztatta a képviselőket, hogy a bizottság elfogadásra 

javasolta a telekhatár rendezést. 
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Gémes László polgármester megkérdezte van-e kérdés, vélemény? 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy az eddigi út meg lenne szüntetve 

és egy másik nyomvonalon tudnának a lakosok közlekedni? 

 

Gémes László polgármester tájékoztatta, hogy eddig egy telekre bekanyarodott az út, utána 

visszakanyarodott és úgy lehetett a házakat megközelíteni. A telekhatár rendezés után az 

utcáról egyenesen megközelíthetőek lennének a lakó ingatlanok.  

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, hogy az előterjesztés mellékletében az út 

három méter széles lenne, ennek a kialakítását ki fogja fizetni? 

 

 Gémes László polgármester tájékoztatta, hogy ugyan olyan széles lenne, mint amilyen eddig 

is volt, a négyzetméter sem fog változni, csak a nyomvonala. Ezzel nem sok költség van, a 

földhivatalhoz egy tervet kell beadni, a kimérés filléres dolog a terv néhány ezer forintba 

kerül. 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy ez az út olyan nyomvonalon fog 

haladni, ahol eddig nem volt út.  

 

Gémes László polgármester elmondta, hogy ez egy üres terület, melyet az ott lakók már 

kitakarítottak.  

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő közölte, hogy megnézte a szóban forgó területet ahol 

fák és bokrok vannak. Látszik, hogy már megkezdték kitakarítani, de épületek is vannak a 

vége felé.  

 

Gémes László polgármester tájékoztatta, hogy az épületek nincsenek benne. Talán húsz méter 

nincs kitakarítva a bokrokból, de az ott lakók vállalták, hogy ezt a munkát elvégzik. 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy derékszögben fog kimenni az út a 

főutcától?  

 

Gémes László polgármester elmondta, hogy nem derékszögben, hanem srégen fogják az utat 

kialakítani, mint azt a mellékelt térképen látni lehet. 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy a mellékelt térkép alapján nem 

lehet eldönteni, hogy hány méter széles lesz a kialakítandó út.  

 

Gémes László polgármester tájékoztatta, hogy a földhivatal már záradékolta, a szabályoknak 

megfelelő szélességgel van ellátva. Az elejétől a végéig egyforma széles. A régi és a 

kialakítandó út ugyanannyi négyzetméter, a nyomvonal van kiegyenesítve. 

 

 Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy az új út teljesen magánterületet 

érint, vagy pedig a magyar állam tulajdonában lévő földterületet is? 

 

Gémes László polgármester elmondta, hogy a térképről is látszik, hogy van három helyrajzi 

szám. Kettő magánterület egy pedig önkormányzati tulajdonban lévő út. Az egyik 

magánterületből lesz annyi elvéve, amennyi az úthoz szükséges. Az önkormányzati területből, 
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ami utána nem lesz használva, az hozzá lesz csatolva a magánterülethez. A cél az, hogy az 

ingatlan tulajdonosok egyszerűen megtudják közelíteni lakásukat a főútról.  

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő véleménye szerint az új nyomvonal kialakítása nem 

pár ezer forintba fog kerülni. A most használt út járható, a kialakítandó út területén bokrok, 

fák vannak. Eddig nem kellett elakadniuk a sárban. 

 

Gémes László polgármester megjegyezte, hogy ezután sem kell elakadniuk. Járni továbbra is 

járhatnak azon a nyomvonalon, amin eddig is jártak. De a telekhatár rendezés után biztosítva 

lesz, hogy önkormányzati úton megtudják közelíteni az ingatlanjaikat. Az új út kialakítása 

után lehetővé válik, hogy az áram és vízbekötéseket önkormányzati területen, rövidebb 

szakaszon meg tudják valósítani.  

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy az előterjesztéshez csatolt változási 

rajz és a térkép nem tartalmazza a változásokat. 

 

Gémes László polgármester elmondta, hogy a jelenlegi állapotot mutatja. 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő meglátása szerint jelentős összegbe fog kerülni az út 

kialakítása. 

 

Gémes László polgármester tájékoztatta, hogy nem aszfaltos út kialakításáról van szó. A 

nyomvonal lenne kijelölve, melynek mentén a szolgáltatók el tudnák vinni az áramot és a 

vizet az öt ingatlanhoz. Mivel 30 éve várják, hogy ne almérővel rendelkező fogyasztók 

legyenek, ne függjenek senkitől.  

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy az előterjesztés nem tartalmaz 

semmit a közművekkel való ellátásról. 

 

Gémes László polgármester elmondta ez most nem is téma.  

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, az előterjesztés miért nem tartalmazza a 

telekhatár rendezés anyagi vonzatát? 

 

Gémes László polgármester megjegyezte, körülbelül harmincezer forintba fog kerülni. Nem 

érti a képviselőasszony aggodalmát.  

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, hogy már többször megjegyezte, hogy az 

előterjesztések hiányosak, nincsenek kellően előkészítve, a képviselők nincsenek kellő 

információval ellátva. 

 

Gémes László polgármester megkérdezte, van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Mivel nem volt kérte, aki elfogadja a Szegvár 513/1, 513/4 és 513/5. hrsz. 

számú ingatlanok telekhatár rendezésével kapcsolatos határozati javaslatot, kézfeltartással 

jelezze.  

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta alábbi határozatát. A 

döntéshozatalban 5 fő vett részt.  
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106/2018. (IX.27.) KT. 

 

Tárgy: Szegvár 513/1, 513/4 és 513/5. hrsz. számú ingatlanok telekhatár rendezése 

 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 

Szegvár belterületű ingatlannak a mellékelt változási vázrajz szerint 

meghatározott része az 513/1 helyrajzi számú és az 513/5 helyrajzi számú 

ingatlanok azonos nagyságú területével, azonos értéken csere jogcímen 

cserére és a telekhatár rendezésre kerüljön a változásnak az ingatlan-

nyilvántartásban történő átvezetésével egyidejűleg. 

 

A Képviselő-testület meghatalmazza polgármestert a telekhatár rendezésről 

és a földrészletek összevonásáról szóló szerződés aláírására, valamint a 

jogügylethez szükséges valamennyi intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Gémes László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, dr. Szecskó Tamás 

jegyző, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Gémes László Szegvár, 

Rózsa u. 5. 

 

 

8. NAPIRENDI PONT 

 

TERÜLET VÁSÁRLÁSA A JAKÓ ÚT BŐVÍTÉSÉHEZ 

 

Gémes László polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Jakó út felújításához az 

önkormányzat a támogatást megnyerte. (9. sz. melléklet) A munkálatok a jövő év tavaszán 

fognak elkezdődni. Kiderült, hogy a villanyoszlop sor közel van és nem fér el az út 

nyomvonala. Két megoldás lehetséges, hogy az áramszolgáltató arrébb helyezi az oszlopokat, 

vagy pedig az út melletti ingatlanból vásárol az önkormányzat.  1000 m
2 

területről van szó. Az 

áramszolgáltató felajánlotta, hogy kártalanítja az önkormányzatot, mivel földterületet nem 

vásárolhat. Még egy információ hiányzik, hogy a földterületet mennyiért tudná megvásárolni 

az önkormányzat. Két megoldás lehetséges: vagy lekerül napirendről az előterjesztés, vagy 

pedig a képviselő-testület olyan határozatot hoz, hogy a vételár annyi lesz, amennyit az 

áramszolgáltató kártérítésként megfizet. Csak akkor fogja az önkormányzat megvásárolni a 

területet, ha az áramszolgáltató kifizeti a kártalanítást. Az is lehetséges, hogy  a képviselő-

testület rendkívüli ülésen dönt a földterület megvásárlásáról.  

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy az előterjesztésben egy 

villanyoszlopról van szó.  

 

Gémes László polgármester közölte, hogy nem egy villanyoszlopról van szó, hanem egy 

sorról. Ez helytelenül került bele az előterjesztésbe.  
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy amikor a pályázatot benyújtották, 

nem kellett tervet készíteni? 

 

Gémes László polgármester elmondta, hogy kellett, de nem kellett kimérni a földet. Az 

osztatlan közös tulajdonban lévő földterületek megszüntetésével ki lettek mérve a földek. 

Kiderült, hogy az egyik föld területe beleér a jelenleg használt útba. 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte melyik részén van ez a Jakó útnak? 

 

Gémes László polgármester közölte, hogy a fateleptől az első útkereszteződésig lévő 

útszakaszról van szó. Az út nyomvonalának fele a szántóhoz tartozik.  

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy egyetlen földtulajdonosról van 

szó? 

 

Gémes László polgármester elmondta, hogy igen, egy tulajdonosról van szó. 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő véleménye szerint akkor lenne érdemes határozatot 

hozni, ha meg van az áramszolgáltatóval a megállapodás a kártalanításról.  

 

Gémes László polgármester javasolta, hogy vegyék le napirendről az előterjesztést és egy 

rendkívüli ülés alkalmával hozzanak döntést a Jakó út bővítéséhez a terület vásárlásáról. 

Kérte, aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze.  

 

 A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő 

vett részt.  

 

107/2018. (IX.27.) KT. 

 

Tárgy: Terület vásárlása a Jakó út bővítéséhez 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „terület vásárlása 

a  Jakó út bővítéséhez” előterjesztésben későbbi időpontban fog dönteni.  

 

Gémes László polgármester rátért a zárt ülést érintő előterjesztések megtárgyalására. 

Zárt ülés után megköszönte az aktív részvételt és az ülést bezárta. 

  

 

Kmf. 

 

 

         Gémes László        Dr. Szecskó Tamás 

          polgármester                 jegyző  

 

 

                   Döbrőssyné dr. Seres Ilona                      dr. Vigh-Molnár Henriett                         

képviselő, jkv. hitelesítő 


