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Jegyzőkönyv
Készült A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében Szegvár Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 29-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,
Vighné Németh Ildikó intézményvezető h.,
Gyömbér Ferenc ügyvezető,
Magyar Zita Puszta Ötös Egyesület titkára,
Lahota Gyula Wash-Kings Kft képviselője.
Gémes László polgármester üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselőtestület határozatképes. Jegyzőkönyv vezetésre felkérte Szarka Ferencnét. A jegyzőkönyv
hitelesítésére Lukács Istvánné és Dr. Molnár Henriett 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.

120/2018. (XI.29.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Lukács Istvánné és Dr. Molnár Henriett
képviselőket bízta meg.
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Gémes László polgármester ismertette a meghívó szerinti napirendi pontokat (1. sz. melléklet).
Kérte, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.

121/2018. (XI.29.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés napirendi
pontjait az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1./ 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
2./ Megbízási szerződés jóváhagyása a 2019. évi belső ellenőrzési feladatok
ellátására
3./ A szolgáltatási és egyéb díjak felülvizsgálata
4./ Beszámoló a Puszta Ötös Egyesület tevékenységéről
5./ Bérleti szerződés autómosó létesítésére
6./ Intézményvezetői pályázat véleményezése

1. NAPIRENDI PONT
2019. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ELFOGADÁSA
Gémes László polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy kérdésük, véleményük van-e az
előterjesztéssel kapcsolatban? (2. sz. melléklet) Megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
elnökét a bizottság döntéséről.
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a
2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadását.
Gémes László polgármester megkérte a képviselőket, ha elfogadják a 2019. évi belső
ellenőrzési tervet, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.

122/2018. (XI.29.) KT.
Tárgy: 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
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Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szegvár Nagyközségi
Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét megtárgyalta és az alábbi
döntést hozta:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
119. § (5) bekezdése és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4)
bekezdése alapján Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési
tervét - jelen határozat mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Berkeczné Csák Andrea jegyzői feladatok ellátásával megbízott
ig. oszt. vez.
azonnal

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Berkeczné Csák Andrea
jegyzői feladatok ellátásával megbízott ig. oszt. vez., Márton Rozália,
gazdálkodási osztályvezető, Gajdán Lejla egyéni vállalkozó, okleveles
pénzügyi revizor (6763 Szatymaz, Kossuth u. 79/B)
2. NAPIRENDI PONT
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA A 2019. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI
FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
Gémes László polgármester megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét az
előterjesztéssel kapcsolatban. (3. sz. melléklet)
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, hogy hosszú évek óta dolgozik a szolgáltató
az önkormányzatnak, a bizottság továbbra is bizalmat szavaz neki.
Gémes László polgármester kérte a képviselőket, ha egyetértenek a megbízási szerződés
jóváhagyásával a 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
123/2018. (XI.29.) KT.
Tárgy: Megbízási szerződés jóváhagyása a 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 2019.
évi belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó mellékelt megbízási
szerződést és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2019. évi
költségvetésében a szükséges forrás biztosításáról gondoskodjon!
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Felelős: Gémes László polgármester
Határidő: 2018. december 31.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester,Berkeczné Csák Andrea
jegyzői feladatok ellátásával megbízott ig.oszt.vez, Márton Rozália,
gazdálkodási osztályvezető, Gajdán Lejla egyéni vállalkozó, okleveles
pénzügyi revizor (6763 Szatymaz, Kossuth u. 79/B)

3. NAPIRENDI PONT
SZOLGÁLTATÁSI ÉS EGYÉB DÍJAK FELÜLVIZSGÁLATA
Gémes László polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az
előterjesztéssel kapcsolatban? (4, sz. melléklet) Mivel a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
tárgyalta, megkérte a bizottság elnökökét, mondja el döntésüket.
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, a bizottság támogatja, hogy 2019. január 1től változatlanok maradjanak a szolgáltatási és egyéb díjak.
Gémes László polgármester kérte a képviselőket, ha egyetértenek a bizottság véleményével,
kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
124/2018. (XI.29.) KT.
Tárgy: Szolgáltatási és egyéb díjak felülvizsgálata
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az
alábbi díjak 2019. január 1-től változatlanok maradnak:
-

az önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek,
haszonbérleti, bérleti díja,
a művelődési ház terembérleti és kölcsönzési díja,
temetési helyek használati díja,
lakásbérleti díjak,
közterület-használati díjak,
a vásári és a piaci helyhasználatra vonatkozó díjak.

egyéb

ingatlanok

Felelős: Gémes László polgármester
Határidő: azonnal
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Berkeczné Csák Andrea
jegyzői feladatok ellátásával megbízott ig.oszt.vez, . Márton Rozália
gazdálkodási osztályvezető, Pöszmet Zsolt intézményvezető SZEKMI,
Gyömbér Ferenc ügyvezető (Szegvári Falufejlesztő NKft.), Fenyő Csaba
ügyvezető (SZE-PA SZOLG. 2012. Kft.)
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Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság egyet értett a Kurca-parti
Óvoda munkahelyi vendéglátás, vendégebéd térítési díjainak enyhe fokú emelésével.
Gémes László polgármester kérte a képviselőket, ha elfogadják a bizottság döntését,
kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
125/2018. (XI.29.) KT.
Tárgy: A Kurca-parti Óvoda munkahelyi vendéglátás, vendégebéd térítési díjai
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kurca-parti
Óvoda munkahelyi vendéglátás és vendégebéd térítési díjainak megállapítására
vonatkozó előterjesztést és az alábbiak szerint döntött.
Munkahelyi vendéglátás:
Kurca-parti Óvodánál étkezők közalkalmazottak, köztisztviselők, az önkormányzat
intézményeiből és a Polgármesteri Hivatalból nyugdíjba vonult közalkalmazottak
és köztisztviselők, gyes-en lévők esetében
ebéd
(ebéd nyersanyag ára:
ÁFA
rezsiköltség (ÁFA-val)
tízórai (óvoda)
uzsonna (óvoda)

670,- Ft
343,- Ft
92,- Ft
235- Ft
90,- Ft
75,- Ft

Vendégétkezés:
ebéd
(ebéd nyersanyag ára:
ÁFA
rezsiköltség (ÁFA-val)

780, - Ft
343,- Ft
92,- Ft
345,- Ft

A Képviselő-testület felhatalmazta az óvoda vezetőjét, hogy a megállapított térítési
díjakat 2019. január 1-től biztosított étkeztetésre alkalmazza.
Felelős: Csurka Zoltánné óvodavezető
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Csurka Zoltánné óvodavezető,
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető.
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, hogy a Kurca-parti Óvoda szociális étkeztetés
nyersanyag normáját 555,- forint bruttó áron a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Gémes László polgármester kérte, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
126/2018. (XI.29.) KT.
Tárgy: A Kurca-parti Óvoda szociális étkeztetés nyersanyag normája
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kurca-parti
Óvodánál a szociális érkezőknek biztosított reggeli és ebéd nyersanyag
normáját 2019. január 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg:

Reggeli
Ebéd
Teljes ellátás

Bruttó

ÁFA

Nettó

120
435
555

26
92
118

94
343
437

A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Csurka Zoltánné
óvodavezető, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, hogy a SZE-PA-SZOLG Kft-vel 2019.
január 1-től, 2019. december 31-i kötendő iskolai étkeztetésre vonatkozó szerződés megkötését
javasolják. A szerződésben szerepel a 30 napos felmondási határidő, ezért, ha az óvodai konyha
elkészül, fel tudják mondani a szerződést.
Gémes László polgármester kérte aki egyet ért az iskolai étkeztetés biztosítására vonatkozó
szolgáltatási szerződés megkötésével, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
127/2018. (XI.29.) KT.
Tárgy: Az iskolai étkeztetés biztosítására vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötése
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvári Forray
Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak étkeztetésére
vonatkozó - a 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra
szóló, a Sze-Pa Szolg 2012. Kft-vel (Várpalota, Erdődy P. T. u. 25.)
megkötésre kerülő szolgáltatási szerződést jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés
aláírására.
Felelős: Gémes László polgármester
Határidő: azonnal
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A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Márton Rozália
gazdálkodási osztályvezető, Fenyő Csaba ügyvezető (SZE-PA SZOLG. 2012.
Kft.)
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság szintén elfogadásra
javasolta a gyermekjóléti alapellátásokról, a gyermekek pénzbeli és természetbeni juttatásairól
szóló önkormányzati rendelet módosítását.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy a szolgáltatási szerződés 8.
pontjában a dátum nem 2018. január 1., hanem 2019. január 1. Továbbá a rendelet 1. sz.
melléklet 2. pontjánál összeadási hiba van, 386,- forint helyett 410, - forint.
Gémes László polgármestere megköszönte az észrevételt, megkérte a képviselőket, ha
egyetértenek a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatával, az észrevétel figyelembe vételével,
kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következőket rendelte el.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
14./2018. (XI.30.)
önkormányzati rendelete
a gyermekjóléti alapellátásokról, a gyermekek pénzbeli és
természetbeni juttatásairól szóló 26/2013. (XII.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról

4. NAPIRENDI PONT
BESZÁMOLÓ A PUSZTA ÖTÖS EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Gémes László polgármester üdvözölte Magyar Zitát, az egyesület titkárát. Megkérdezte, van-e
szóbeli kiegészítése az írott anyaghoz? (5. sz. melléklet)
Magyar Zita a Puszta Ötös Egyesület titkára elmondta, hogy nincs kiegészíteni valója, a
kérdésekre szívesen válaszol.
Gémes László polgármester megkérdezte van-e valakinek kérdése? Mivel nem volt, kérte a
képviselőket, ha elfogadják a beszámolót, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
128/2018. (XI.29.) KT.
Tárgy: Beszámoló a Puszta Ötös Egyesület tevékenységéről
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Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Puszta Ötös
Egyesület beszámolóját, és megköszönte a munkájukat.

5. NAPIRENDI PONT
BÉRLETI SZERZŐDÉS AUTÓMOSÓ LÉTSÍTÉSÉRE
Gémes László polgármester elmondta, hogy két éve próbálkozik a vállalkozó a létesítmény
megvalósításával. (6. sz. melléklet) Minden engedélyt beszereztek, de úgy gondolták, hogy nem
valósítják meg a tervüket. Viszont van egy másik vállalkozás, aki átvenné az elkezdett beruházást.
A régi vállalkozóval fel kell mondania, az új vállalkozóval megkell kötnie az önkormányzatnak a
bérleti szerződést. A régi kondíciókkal, annyi változtatással, hogy határidő lesz kitűzve az
autómosó megvalósítására. Hiszen az önkormányzat nem szeretne újabb két-három évet várni,
hogy elinduljon valami. Az új cég jelezte, hogy minél hamarabb meg akarják valósítani a
beruházást. Szóba került a 2019. augusztus 31-i időpont, és legkésőbb 2019. szeptember 1-el
beindulna az autómosó. Ha a testület úgy dönt, hogy a bérleti szerződést megköti, a fenti határidő
bele fog kerül. A cég képviseletében megjelent Lehota Gyula. Kérte, hogy néhány szóban mondja
el a terveiket.
Lehota Gyula üdvözölte a jelenlevőket. Elmondta, hogy családi vállalkozásban már üzemeltetnek
autómosót Kiskunhalason. Ez a működő autómosó az ő referenciájuk. Ismerik a múltját a szegvári
autómosó létesítésének. Nem áll szándékukban tovább késlekedni a mosó megvalósításában. Ha
bizalmat szavaz nekik a testület, igyekeznek minél hamarabb tető alá hozni a beruházást. A
kérdésekre szívesen válaszol.
Gémes László polgármester megköszönte a tájékoztatást, felkérte a képviselőket tegyék fel
kérdéseiket.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte hány állásos lesz az autómosó? Továbbá nagy
gépjárművek mosására is lesz lehetőség?
Lehota Gyula tájékoztatta, hogy két állásos lesz a mosó és nagy járművek mosására is alkalmas.
Tóth Péter képviselő megkérdezte, hova épül konkrétan a mosó? Mivel vannak olyan
feltételezések, hogy a szélmalom el lesz takarva, ha felépül.
Gémes László polgármester elmondta, hogy nem a szélmalom elé fog épülni az autómosó. Az
engedélyeket kiadó hatóság tisztában van az előírásokkal, hogy milyen távolságra épülhet
műemléktől. A Kontra utcához közelebbi részre fog épülni, nem lesznek nagy épületek. A
szélmalmot nem fogja eltakarni. A közművek le vannak kötve, úgy mint áram, gáz. A víz és
szennyvíz bekötéssel nem lesz probléma, hiszen a telek sarkánál van mindkettő. Az augusztus 20-i
ünnepség parkolási lehetősége csökkeni fog, de meg fogják oldani.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy a bérleti szerződés 2. pontjában 2019.
november 30. napjától helyett 2018. november 30. a helyes. Továbbá a 8. pontban Szegvár és
Vidéke Takarékszövetkezet szerepel, helyesen 3 A Takarékszövetkezet.
Gémes László polgármester elmondta, hogy bizottsági ülésen ezeket megemlítették. Javításra
fognak kerülni a téves adatok.
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, hogy bérleti szerződésen a tanúknak az
aláírását is szerepeltetni kell.
Gémes László polgármester megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét.
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, hogy az említett módosításokkal javasolják
a bérleti szerződés elfogadását.
Gémes László polgármester kérte a képviselőket, ha egyetértenek azzal, hogy az előző
beruházóval kötött bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntessék, kézfeltartással
jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
129/2018. (XI.29.) KT.
Tárgy: Bérleti szerződés megszüntetése
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy a 2016. július 6. napján Szegvár Nagyközségi Önkormányzat és
Concrete Building Kft. (1089 Budapest, Visi Imre u. 12., képviselő: Szabó
Adám) között autómosó létesítésére a szegvári belterület 100 hrsz. alatt
nyilvántartott, kivett közterület megnevezésű 4.4390 m2 területű ingatlanból
450 m2 nagyságú terület bérbevételére létrejött bérleti szerződés Concrete
Building Kft. hozzájáruló nyilatkozatában foglaltak alapján 2019. november
29. napján közös megegyezéssel megszűnjön.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Berkeczné Csák Andrea
jegyzői feladatok ellátásával megbízott igazgatási osztályvezető, Márton
Rozália gazdálkodási osztályvezető, Concrete Building Kft. 1089 Budapest,
Visi Imre u. 12.
Gémes László polgármester kérte, aki elfogadja, a bizottság javaslatát és egyetért azzal, hogy
autómosó létesítése céljából a Wash Kings Kft-nek a szegvári 100 hrsz. alatti nyilvántartott
kivett közterület megnevezésű 4.4390 m2 területű ingatlanból 450 m2 nagyságú területet bérbe
adnak, valamint a polgármestert felhatalmazzák a bérleti szerződés aláírásával, az
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
130/2018. (XI.29.) KT.
Tárgy: Bérleti szerződés autómosó létesítésére
Határozat
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Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szegvári 100 hrsz.
alatti nyilvántartott kivett közterület megnevezésű 4.4390 m2 területű
ingatlanból 450 m2 nagyságú területet bérbe adja a Wash-Kings Kft-nek
(székhely: 6724 Szeged, Holló u. 10. fsz. 2., cégjegyzékszám: 06-09-024814,
képviseli Lehota Miklós ügyvezető) autómosó létesítése céljából a mellékelt
bérleti szerződés aláírásával.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés
aláírásával.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Berkeczné Csák Andrea
jegyzői feladatok ellátásával megbízott igazgatási osztályvezető, Márton
Rozália gazdálkodási osztályvezető, Wash-Kings Kft. 6723 Szeged, Csaba u.
13. III. em. 10.

6. NAPIRENDI PONT
INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT VÉLEMÉNYEZÉSE
Gémes László polgármester elmondta, hogy a képviselők e-mailben megkapták a pályázatot.
Kérte, akinek kérdése, illetve véleménye van, mondja el.
Lukács Istvánné alpolgármester elmondta, hogy a vezetőváltás két hónapja történt. A jelenleg
megbízott igazgató Vighné Németh Ildikó adta be pályázatát. Vezető helyettesi gyakorlata
alkalmassá teszi az intézményvezetői feladatok ellátására. Fontosnak tartja, hogy a
nevelőtestület egy csapatként dolgozzon. Személy szerint alkalmasnak tartja a feladatra. A két
hónap alatt sok programot szerveztek, amelyeken gyerek, szülő és pedagógus együttesen vett
részt.
Gémes László polgármester elmondta, nagyon örül, hogy 10 év után helyi pedagógus
pályázott. Megjegyezte, hogy az elmúlt másfél hónapban többet beszéltek az iskola ügyeiről,
mint az utóbbi nyolc évben. Elmondta, hogy a központi iskola udvarán az aszfaltos focipályát
felújítják. Az Új Iskolánál kézilabda pálya fog épülni, várhatóan még az idei évben. Úgy
gondolja, hogy jó lesz, ha helyi vezető irányítja az iskolát. Az utóbbi időben a szülőktől sem
hallott panaszt.
Határné Bottyán Erika képviselő örül annak, hogy Vighné Németh Ildikó először is elvállalta
a megbízott intézményvezetői posztot, továbbá, hogy beadta a pályázatát. Mivel védőnőként
dolgozik, sok emberrel kapcsolatban van és tudja, hogy a szülők is örülnek a változásnak. Azt
tapasztalta, hogy újra jó az iskolába bemenni.
Gémes László polgármester rámutatott, hogy a szegvári problémákat egy szegvári sokkal
jobban átlátja és megérti, mint egy külsős. Ez minden intézmény esetében így van. Támogatja
Vighné Németh Ildikó pályázatát.
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Vighné Németh Ildikó megbízott intézményvezető megköszönte a bizalmat. Elmondta, hogy
igazgatói széket két év múlva mindenképpen megpályázta volna. Helyettesként is fontos volt
számára, hogy helyben tartsák a gyerekeket. 51 tanítási napon vannak túl és körülbelül 58
program volt az iskolában. A társintézményekkel a kapcsolatuk folyamatos, rugalmas és
gördülékeny. Megköszönte a polgármesternek, hogy bármit kért azt megkapta, ugyan ezt
mondta el a hódmezővásárhelyi tankerültről is.
Lukács Istvánné alpolgármester elmondta, hogy a szülők kifejezetten kérték, hogy Vighné
Németh Ildikó legyen az igazgató.
Gémes László polgármester megjegyezte, hogy kis településeknek ez a varázsa, helyben
ismerjük egymást napi szinten. Megkérte a képviselőket, ha támogatják az intézményvezetői
pályázatot, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
131/2018. (XI.29.) KT.
Tárgy: Intézményvezetői pályázat véleményezése
Határozat
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdése h.) pontja
alapján a Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztással kapcsolatosan alábbi
döntését hozta meg.
A képviselő-testület támogatja Vighné Németh Ildikó intézményvezetői
kinevezését, az intézményvezetői megbízására tesz javaslatot.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a
Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Igazgatóját.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Balázs József tankerületi
igazgató
Gémes László polgármester megkérdezte, van-e valakinek egyéb előterjesztése?
Tóth Péter képviselő megkérdezte, hogy az utakat, amelyek az utóbbi időben épültek ki
tervezte? A Tiszához vezető út nagyon szép, tükör sima, csak nagyon keskeny. Két
személyautó nem fér el egymás mellett. Földdel van feltöltve a széle, esős időben felhordják a
sarat az útra.
Gémes László polgármester tájékoztatta, hogy a Tiszára vezető út a Közútkezelőé. Nem
keskenyebb, mint a régi. Két szakaszra osztható az út, az egyik a Kastélytól a Deák tanyáig, a
másik a Deák tanyától a gátig. Az első szakasz régen is aszfaltos volt, a második szakasz kővel
volt felszórva. Régen is füves padka volt az út mellett. Az útalap adott volt. A mostani padka be
fog füvesedni. A Réti-telepen lakók jelezték, hogy eltűnt a járda, ami a hídra vezetett. A
Közutasok szerint ez egy szabálytalanul elhelyezett járda volt, mivel a híd nem gyaloghíd. A
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járdával együtt készült el a híd. A többi út, amit építettek, úgy, mint Rozmaring, Hunyadi és az
Újfaluban épült utak, mind önkormányzati tulajdonban vannak. Ezeknél nagy probléma nincs.
A Jaksa és Damjanich utcákban az út tökéletes. Úgy néz ki, hogy lesz lehetőség a belterületi
utak felújítására a Magyar Falu program keretében. A főutca felújítása jövő tavasszal kezdődik.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy a posta mellett kivágott fák helyére
lesz-e ültetve valami?
Gémes László polgármester szeretné, ha parkolók lennének kialakítva a posta mellett. A jövő
évi közmunkaprogramban szerepelni fog az óvodával szemben a túloldalon parkolók
kialakítása, a vasútállomásra vezető járda felújítása. Megnézik, hogy a posta melletti terület
rendbetétele belefér-e?
Puskásné Halál Ágnes képviselő szeretné, ha a lakosságot tájékoztatnák arról, hogy az
egészségházzal és a katolikus körrel kapcsolatban mik a jövőbeli tervek.
Gémes László polgármester az orvosi rendelővel kapcsolatban elmondta, hogy a Magyar Falu
program keretében fognak pályázni a felújítására. Az egyik orvosi lakás felújítására pályázatot
adtak be. A katolikus kör nyert pályázatot, felújítása folyamatban van. A templombelső
rekonstrukciójára a plébánia fog pályázni, valamint a plébániai hivatal felújítására is. Ha nyer a
pályázatuk, a Kft. segíteni fog a megvalósításban. A bérlakások felújítása, remélhetőleg a
Magyar Falu program keretében meg fog valósulni. Megkérdezte, van-e még valakinek
kérdése? Mivel nem volt, zárt ülést rendelt el.

Kmf.

Gémes László
polgármester

Berkeczné Csák Andrea
jegyzői feladatok ellátásával megbízott
igazgatási osztályvezető

Lukács Istvánné
Dr. Molnár Henriett
képviselő, jkv. hitelesítő

