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Jegyzőkönyv
Készült A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében Szegvár
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 25-én 14:00 órakor
tartott nyílt üléséről.
Jelen voltak: Gémes László polgármester,
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő,
Határné Bottyán Erika képviselő,
Lukács Istvánné alpolgármester,
Puskásné Halál Ágnes képviselő,
Tóth Péter képviselő,
Dr. Molnár Henriett képviselő.
A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül:
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető,
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető,
Mihályné Kovács Márta gazdálkodási ov.h.,
Csurka Zoltánné óvodavezető,
Pöszmet Zsolt intézményvezető,
Pap János intézményvezető,
Gyömbér Ferenc ügyvezető.
Gémes László polgármester üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselőtestület határozatképes. Jegyzőkönyv vezetésre felkérte Szarka Ferencnét. A jegyzőkönyv
hitelesítésére Lukács Istvánné és Tóth Péter képviselőket javasolta. Kérte, hogy aki a
jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.

113/2018. (X.25.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Lukács Istvánné és Tóth Péter képviselőket
bízta meg.
Gémes László polgármester ismertette a meghívó szerinti napirendi pontokat (1. sz.
melléklet). Kiegészítve a Szegvár Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási
kérelmével. Kérte, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.

114/2018. (X.25.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

jelen

ülés

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
2./ SZMSZ módosítása
3./ Szegvár Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme

1. NAPIRENDI PONT
SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL
SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA
Gémes László polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy kérdésük, véleményük van-e
az előterjesztéssel kapcsolatban? (2. sz. melléklet) Megkérdezte az Oktatási, Kulturális és
Szociális Bizottság elnökét a bizottság döntéséről.
dr. Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság a határozati javaslatot és az
önkormányzati rendelet megalkotását is elfogadásra javasolta.
Gémes László polgármester megkérte a képviselőket, ha elfogadják a szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatást, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.

115/2018. (X.25.) KT.
Tárgy: Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás
Határozat
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Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatásban részesült 590.550,- Ft vissza nem térítendő
támogatás formájába, 62 m3 lágylombos tűzifa vásárlására.
A támogatás igénybevételéhez szükséges önerőt, 78.740,- Ft-ot a 2018. évi
költségvetés szociális segélykeret terhére biztosítja az Önkormányzat.
A képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől
ellenszolgáltatást nem kér.
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Berkeczné Csák
Andrea jegyzői feladatok ellátásával megbízott igazgatási osztályvezető,
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Váradiné Szép Tünde vezető
főtanácsos.
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következőket rendelte el.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól.

2. NAPIRENDI PONT
SZMSZ MÓDOSÍTÁSA
Gémes László polgármester ismertette a napirendi pontot. (3. sz. melléklet) Mivel mindkét
bizottság tárgyalta, ezért megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
véleményét.
dr. Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta a
módosítást.
Gémes László polgármester megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét.
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy a Pénzügyi,
Gazdasági Bizottság szintén elfogadásra javasolta a módosítást.
Gémes László polgármester megkérdezte, van-e valakinek kérdése, véleménye? Mivel nem
volt kérte, hogy aki egyetért az SZMSZ módosítással, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következőket rendelte el.
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Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelete
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XI. 27.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról

3. NAPIRENDI PONT
SZEGVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÁMOGATÁSI
KÉRELME
Gémes László polgármester megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e
kérdés? (4.sz. melléklet) Nem volt kérdés, vélemény. A polgármester javasolta, hogy
támogassák az önkéntes tűzoltókat ugyan úgy, mint a korábbi években is. Kérte, aki egyetért a
javaslatával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.

116/2018. (X.25.) KT.
Tárgy: Szegvár Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
Szegvár
Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a 2018. évi költségvetés
céltartalékából 177.290,- Ft támogatást nyújt a 2018. évi rezsi költségek
fedezetére.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Gémes László polgármester
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Bölcskei-Molnár Zoltán
Szegvár Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, Berkeczné Csák
Andrea jegyzői feladatok ellátásával megbízott ig. oszt. vez., Márton
Rozália gazd. oszt. vezető, Szegvár Nagyközség Önkéntes Tűzoltó
Egyesülete
Gémes László polgármester megkérdezte van-e valakinek kérdése?
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy a Hunyadi utcában elkészült
útszakasznak a széle így marad, vagy várhatóan padkázni fogják? Mert úgy látja, hogy az út
széle tégla és vakolatdarabokkal van feltöltve.
Gémes László polgármester tájékoztatta, hogy a padkázás elkészült és tégladarálékból és
martaszfaltból van.
Határné Bottyán Erika képviselő megkérdezte, hogy a jegyzői álláshelyre kiírt pályázat,
hogy áll? Mivel Derekegyházáról kérdezték tőle, hogy ilyen esetben, amikor nincs jegyző
kinek kell címezni a leveleket.
Gémes László polgármester elmondta, hogy lehet a jegyzőnek címezni a leveleket, mivel van
megbízott a jegyzői feladatok ellátására. A pályáztatás folyamatosan történik. Egy pályázati
kiírás már volt, ami eredménytelen lett. Most fogják újra kiírni a pályázatot.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy mit jelent az, hogy eredménytelen
volt?
Gémes László polgármester tájékoztatta, hogy egyetlen egy pályázat érkezett. A pályázót
nem tartotta megfelelőnek a szegvári jegyzői poszt betöltésére. Sajnos nincs pályázó, mivel a
vállalkozói szektor a felkészült szakembereket „beszippantotta”.
Tóth Péter képviselő megjegyezte, bizottsági ülésen felmerült az önkéntes tűzoltókkal
kapcsolatban, hogy az épület nem a saját tulajdonuk. Emiatt sok pályázattól elesnek. Az
önkormányzat tervezi-e az épület eladását az önkéntes tűzoltóknak?
Gémes László polgármester elmondta, hogy az önkéntes tűzoltók tudnak pályázni csak most
az idei évben nem sikerült a működési költségre pályázniuk. Egy egyesületnek nem kell, hogy
a tulajdonában legyen egy ingatlan, melyre pályázni akarnak. Székhelyként használhatják,
mert egy használati szerződés ugyanolyan, mintha tulajdonukban lenne az ingatlan. Úgy
tudnak pályázni, ha a közüzemi számlák az egyesület nevére szólnak. Ha az egyesület elnöke
megkeresi azzal a szándékkal, hogy megszeretnék vásárolni az épületet, a testület elé fogja
terjeszteni a kérelmet.
Tóth Péter képviselő megkérdezte, hogy a főutcának a felújítása mikor kezdődik?
Gémes László polgármester ismertette, hogy tavasszal kezdődnek a munkálatok. Úgy tudja,
hogy a kivitelező ki van választva. Úgy gondolja, hogy az idén már nem érdemes hozzáfogni
a munkálatoknak.
Tóth Péter képviselő megkérdezte, hogy a Jakó út bővítésével kapcsolatban az
áramszolgáltatónak sikerült-e megegyeznie a földtulajdonossal?
Gémes László polgármester elmondta, hogy az áramszolgáltató részéről nem kaptak még
visszajelzést.
Lukács Istvánné alpolgármester megköszönte a Rétitelepen lakóknak a türelmét a híd
felújításával kapcsolatban.
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Gémes László polgármester szerint is nagyon pozitív volt a lakosok hozzáállása. Tájékoztatta
a képviselőket, hogy október 31-én kezdik a Deák tanyától a gátig elkészíteni a hideg remixes
felújítást, melynek 5-6 napot kötnie kell. November 4-5 körül kezdődik az aszfaltozás a gáttól
a kastély irányába. Szerinte november 10-e körül elkészül az út.
Zárt ülést rendelt el.

Kmf.

Gémes László
polgármester

Berkeczné Csák Andrea
jegyzői feladatok ellátásával megbízott
igazgatási osztályvezető

Lukács Istvánné
Tóth Péter
képviselő, jkv. hitelesítő

