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Jegyzőkönyv 
 
Készült: A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében Szegvár Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 26-án 14:00 órakor tartott nyílt 

üléséről. 

 

Jelen voltak:              Gémes László polgármester,  

                                    Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő, 

                                    Lukács Istvánné alpolgármester,                         

                            Dr. Molnár Henriett képviselő, 

                                    Puskásné Halál Ágnes képviselő, 

                                    Tóth Péter képviselő. 

                        

  A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül: 

 

                                   Dr. Sztantics Csaba jegyző,                                    

Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető, 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, 

Csurka Zoltánné óvodavezető, 

Pöszmet Zsolt intézményvezető, 

Pap János intézményvezető,  

Gyömbér Ferenc ügyvezető, 

Tóthné Gyermán Rita gazdálkodási előadó. 

 

Gémes László polgármester üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-

testület határozatképes. Jegyzőkönyv vezetésre felkérte Szarka Ferencnét, a jegyzőkönyv 

hitelesítésére dr. Molnár Henriett és Puskásné Halál Ágnes képviselőket javasolta. Kérte, hogy 

aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

100/2019. (IX. 26.)  
 

Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése  

 

Határozat  

 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 

jegyzőkönyvének hitelesítésével dr. Molnár Henriett és Puskásné Halál Ágnes 

képviselőket bízta meg.  

 

 

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

Kérte, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

101/2019. (IX. 26.)  
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Tárgy: Napirend elfogadása. 

 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés napirendi 

pontjait az alábbiak szerint fogadta el:    

                        

       

NAPIRENDI PONTOK: 

 

1./ A polgármester beszámolója az eltelt 5 év eredményeiről, az 

     önkormányzat által végzett munkáról 

 2./ A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság beszámolója az eltel 5 évben 

     végzett munkájáról 

 3./ Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság beszámolója az 

     eltelt 5 évben végzett munkájáról 

 4./ Beszámoló az átruházott feladatok és hatáskörök gyakorlásáról 

 5./ Tájékoztató a Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 

     Művészeti Iskola munkájáról 

 6./ Döntés felsőoktatási ösztöndíj rendszerről 

 7./ Kurca-parti Óvoda 2019-2020. nevelési évre vonatkozó munkaterve 

      SZMSZ, Házirend 

 8./ 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019.(II.09.) ÖR. módosítása 

 9./ Szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 

      önkormányzati rendelet megalkotása 

10./ Szegvár Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási ké- 

       relme 

11./ Egyéb előterjesztések    

 

 

    

1. NAPIRENDI PONT 

A POLGÁRMESTER BESZÁMOLÓJA AZ ELTELT 5 ÉV EREDMÉNYEIRŐL, AZ 

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL VÉGZETT MUNKÁRÓL 

 

Gémes László polgármester tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az előterjesztésből a 7. oldalon, a 

sport címszónál, a felsorolásnál kimaradt a Szegvári Tekézők Egyesülete. (2. sz. melléklet) 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése?  

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy az előterjesztés második oldalán a  

Kurca-parti Óvodánál a második bekezdésben az szerepel, hogy a „csoportok száma 6, ahol 2 

óvónő és 1 dajka látja el a kicsik nevelését”. Úgy gondolja, mivel 13 óvodapedagógus van az 

óvodában, ez csoportokként értendő. A negyedik bekezdéssel kapcsolatban megkérdezte, hogy 

melyik az a beruházás, ami még jelenleg is tart? 

 

Gémes László polgármester elmondta, hogy a bölcsődei férőhely kialakítása megtörtént, az 

óvoda konyhájának a felújítása van még folyamatban. Mivel ezt a napirendi pontot mindkét 

bizottság tárgyalta, megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét a 

bizottság véleményéről. 
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Dr. Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta a 

beszámolót. 

 

Gémes László polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökét is megkérdezte. 

 

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök tájékoztatta a jelenlevőket, hogy szintén elfogadásra 

javasolta a bizottság a beszámolót. 

 

Gémes László polgármester kérte, aki elfogadja a polgármester beszámolóját az eltelt 5 év 

eredményeiről, az önkormányzat által végzett munkáról, az kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

102/2019. (IX. 26.)  

 

Tárgy: A polgármester beszámolója az eltelt 5 év eredményeiről, az önkormányzat által 

végzett munkáról 

 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 

polgármester beszámolóját az eltelt 5 év eredményeiről, az önkormányzat által 

végzett munkáról. 

 

Határozatot kapja: Gémes László polgármester 

 

 

2. NAPIRENDI PONT 

A PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA AZ ELTELT 5 ÉVBEN 

VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 

 

 

 

Gémes László polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdése, véleménye valakinek a 

beszámolóval kapcsolatban?  (3. sz. melléklet) Mivel a kérdés nem hangzott el, így 

megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökét a bizottság véleményéről.  

 

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, hogy elfogadásra javasolták a beszámolót. 

 

Gémes László polgármester kérte a képviselőket, ha elfogadják a Pénzügyi, Gazdasági 

Bizottság beszámolóját az eltelt 5 évben végzett , kézfeltartással jelezzék. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

103/2019. (IX. 26.)  

 

Tárgy: A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság beszámolója az eltelt 5 évben végzett munkájáról 
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Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 

Pénzügyi, Gazdasági Bizottság beszámolóját az eltelt 5 évben végzett 

munkájáról.  

 

Határozatot kapja: Gémes László polgármester, Puskásné Halál Ágnes 

bizottsági elnök 

 

 

3. NAPIRENDI PONT 

AZ OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA AZ 

ELTELT 5 ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 

 

 

Gémes László polgármester megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális bizottság 

elnökét a bizottság véleményéről. (4. sz. melléklet) 

 

Dr. Molnár Henriett bizottsági elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy a bizottság 

elfogadásra javasolt a beszámolót. 

 

Gémes László polgármester megkérdezte, van-e kérdése véleménye valakinek a 

beszámolóval kapcsolatban? Mivel nem volt, kérte a képviselőket, ha elfogadják az Oktatási, 

Kulturális és Szociális Bizottság beszámolóját az eltelt 5 évben végzett munkájáról, 

kézfeltartással jelezzék. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

104/2019. (IX. 26.)  

 

Tárgy: Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság beszámolója az eltelt 5 évben végzett 

munkájáról 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 

Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság beszámolóját az eltelt 5 évben 

végzett munkájáról.  

 

Határozatot kapja: Gémes László polgármester, Dr. Molnár Henriett 

bizottsági elnök 
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4. NAPIRENDI PONT 

BESZÁMOLÓ AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOK ÉS HATÁSKÖRÖK 

GYAKORLÁSÁRÓL 

 

 

Gémes László polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel 

kapcsolatban? ( 5. sz. melléklet) Mivel nem volt, kérte aki elfogadja a beszámolót, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

105/2019. (IX. 26.)  

 

Tárgy: Beszámoló az átruházott feladatok és hatáskörök gyakorlásáról 

 

Határozat 

 

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. Sztantics Csaba 

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

elnöke, Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető       

 

 

5. NAPIRENDI PONT 

TÁJÉKOZTATÓ A SZEGVÁRI FORRAY MÁTÉ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKÁJÁRÓL 

 

 

Gémes László polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel 

kapcsolatban? ( 6. sz. melléklet) Mivel az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a 

tájékoztatót, megkérdezte a bizottság véleményét. 

 

Dr. Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság tudomásul vette a 

tájékoztatót. 

 

Gémes László polgármester kérte, aki tudomásul veszi a tájékoztatót a Szegvári Forray Máté 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkájáról,  kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

106/2019. (IX. 26.)  

 

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

munkájáról 
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Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette a 

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

munkájáról szóló tájékoztatót. 

 

Határozatot kapja: Gémes László polgármester, Vighné Németh Ildikó 

iskolaigazgató 

 

 

6. NAPIRENDI PONT 

DÖNTÉS FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ RENDSZERRŐL 

 

Gémes László polgármester megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 

véleményét az előterjesztéssel kapcsolatban. (7. sz. melléklet) 

 

Dr. Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta a 

határozati javaslatot.  

 

Gémes László polgármester kérte a képviselőket, ha egyetértenek a felsőoktatási ösztöndíj 

rendszerről szóló határozati javaslattal, kézfeltartással jelezzék.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

107/2019. (IX. 26.)  

 

Tárgy: Döntés felsőoktatási ösztöndíj rendszerről 

 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló 

előterjesztést és az alábbiakról határozott: 

 

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 2020. évi fordulójához. 

 

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

Ösztöndíjra az önkormányzat 2020. 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: 2020. évi költségvetés elkészítése 

 

Felelős: Gémes László polgármester 
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    Dr. Sztantics Csaba jegyző 

 

A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Dr. Sztantics Csaba 

jegyző, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Berkeczné Csák Andrea 

igazgatási osztályvezető. 

 

 

 

7. NAPIRENDI PONT 

KURCA-PARTI ÓVODA 2019-2020. NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓ 

MUNKATERVE, SZMSZ, HÁZIRED 

 

Gémes László polgármester megkérdezte van-e kérdés vélemény az előterjesztéssel 

kapcsolatban? (8. sz. melléklet) 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő tájékoztatást kért a szociális segítő tevékenységgel 

kapcsolatban. 

 

Csurka Zoltánné intézményvezető tájékoztatta a jelenlevőket, hogy heti rendszerességgel jár 

ki szakember az óvodába. Mindegyik csoportban tájékozódik a problémákról. A tavalyi évben 

kétszer nyújtott segítséget óvodai távolmaradás ügyében. 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy akkor mentális segítséget nyújt, nem 

anyagit. 

 

Csurka Zoltánné intézményvezető elmondta, hogy igen így van. 

 

Gémes László polgármester megkérdezte van-e még kérdés? Mivel nem volt, kérte a 

képviselőket, ha elfogadják a Kurca-parti Óvoda 2019-2020. nevelési évre vonatkozó 

munkatervét, kézfeltartással jelezzék.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

108/2019. (IX. 26.)  

 

Tárgy: Kurca-parti Óvoda 2019-2020. nevelési évre vonatkozó munkaterve 

 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kurca-parti Óvoda 

2019-2020. nevelési évre vonatkozó munkatervében foglaltakkal egyetért, a 

munkatervvel kapcsolatosan észrevételt nem tesz. 

 

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Csurka Zoltánné 

intézményvezető 

 

Gémes László polgármester kérte a képviselőket, ha elfogadják a Kurca-parti Óvoda 

Szervezeti és Működési Szabályzatát, kézfeltartással jelezzék. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

109/2019. (IX. 26.)  

 

Tárgy: Kurca-parti Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kurca-parti 

Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta. 

 

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Csurka Zoltánné 

intézményvezető 

 

 

Gémes László polgármester kérte a képviselőket, ha egyetértenek a Kurca-parti Óvoda 

Házirendjével, kézfeltartással jelezzék. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

110/2019. (IX. 26.)  

 

Tárgy: Kurca-parti Óvoda Házirendje 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kurca-parti 

Óvoda Házirendjével, a Házirendjében szereplő többletkötelezettség 

igényével egyetért. 

 

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Csurka Zoltánné 

intézményvezető 

 

 

 

8. NAPIRENDI PONT 

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 1/2019. (II.09.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELET MÓDOSÍTÁSA 

 

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

előterjesztéssel kapcsolatban? (9. sz. melléklet) Mivel nem volt, kérte a képviselőket, ha  

egyetértenek a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.09.) önkormányzati rendelet 

módosításával, kézfeltartással jelezzék.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

6 /2019. (IX.26.) önkormányzati rendeletét 

 az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  

1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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9. NAPIRENDI PONT 

SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL 

SZÓLÓ ÖNKORMNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA 

 

Gémes László polgármester megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, 

vélemény? (10. sz. melléklet) Mivel nem volt, kérte, aki egyetért az önkormányzati rendelt 

megalkotásával, kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta 

 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

7 /2019. (IX.26.) önkormányzati rendeletét 

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 

 

 

10. NAPIRENDI PONT 

SZEGVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÁMOGATÁSI 

KÉRELME 

 

Gémes László polgármester megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, 

vélemény? Mivel nem volt, kérte a képviselőket, ha egyetértenek Szegvár Nagyközség 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásával, kézfeltartással jelezzék. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

111/2019. (IX. 26.)  

 

Tárgy: Szegvár Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  Szegvár 

Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a 2019. évi költségvetés 

céltartalékából 159.763,- Ft támogatást nyújt a 2019. 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 igazgatási osztályvezető, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető 
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11. NAPIRENDI PONT 

EGYEBEK 

 

Gémes László polgármester megkérdezte van-e valakinek hozzászólása?  

 

Tóth Péter képviselő megjegyezte, hogy a központi buszmegállóban már megsüllyedt az 

aszfalt. 

 

Gémes László polgármester elmondta, hogy kétszer is újraaszfaltozták, mivel a buszvezetők 

nem vették figyelembe a kihelyezett bójákat és beálltak a friss aszfaltra, ezért süllyedt meg. A 

kivitelező a DAKK-kal fog egyeztetni ezzel kapcsolatban. Megköszönte mindenkinek az aktív 

részvételt. Megköszönte a képviselőknek az eltelt öt évben végzett munkáját. Elmondta, hogy 

Szegvárnak biztosan új polgármestere lesz. Reméli, hogy az eddigi lendület és tenni akarás 

továbbra is megmarad. Elmondta, hogy szeretné azt, hogy Lukács Istvánné alpolgármester 

asszony vinné tovább ezt a lendületet. Bízik benne, hogy a szegvári lakosok jól fognak dönteni. 

Úgy gondolja, hogy a megyei önkormányzat és kormányzat bizalmát Szegvár eddig élvezte. 

Ígéretet tett arra, hogy a települést a jövőben is segíteni fogja, mint megyei képviselő.  A 

Polgármesteri Hivatal dolgozóinak is megköszönte a munkáját.  

 

Lukács Istvánné alpolgármester megköszönte a bizottságok nevében, a hivatali dolgozók 

nevében Gémes László polgármesternek és Dr. Sztantics Csaba jegyzőnek, hogy együtt 

dolgozhattak. Reményét fejezte ki, hogy Gémes László sok sikert fog elérni Szentesen és 

kamatoztatni fogja a tudását. 

 

Dr. Sztantics Csaba jegyző megjegyezte, hogy ő egy periférikus személy volt az elmúlt 

hónapokban. Nagy öröm számára, hogy kapcsolódhatott Szegvárhoz, tekintettel arra, hogy ez 

már másfél évtizeddel ezelőtt is megtörtént. Ennek köszönhetően beleláthatott a szegvári 

képviselő-testület tevékenységébe. Azt tapasztalta, hogy a hivatal jól működik, a képviselő-

testület döntéseit 99 %-ban egységesen hozta meg.  A következő testületnek jó munkát, Lukács 

Istvánné alpolgármester asszonynak sok sikert kívánt.  

 

Gémes László polgármester a nyílt ülést bezárta és zárt ülést rendelt el.    

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

                Gémes László                                                     Dr. Sztantics Csaba 

                  polgármester                                                            jegyző  

               

 

 

 

                         Dr. Molnár Henriett                            Puskásné Halál Ágnes                                  

                                         képviselő, jkv. hitelesítő      


