
Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár 
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. február 12-én tartott 
nyílt üléséről.                
 
Jelen voltak:  Gémes László polgármester 
  Bába Miklós képviselő 
  Bárány Józsefné képviselő 
  Bucsányi László képviselő 
  Csatordai Ferenc képviselő 
  Kovács Béla képviselő 
  Lukács Istvánné képviselő 
  Puskásné Halál Ágnes képviselő 
  R. Nagy Mihály képviselő 
  Szabó Tibor képviselő 
  Tóth Lászlóné képviselő 
  Vigh-Molnár Henriett képviselő 
   

Gyömbér Ferencné jegyző 
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető 
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető 
Csurka Zoltánné óvodavezető 
Pintér Lászlóné EESZI intézményvezető 
Túriné Gál Anikó iskola igazgató 
Kovács Lajos Szegvári Napló főszerkesztője 
Újvári István AQUAVITA Kft. ügyvezető 
Dr. Puskás János KÖVITE ügyvezető 
 

 
 
Gémes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Külön tisztelettel 
köszöntötte Újvári Istvánt, az AQUAVITA Kft. ügyvezetőjét és Dr. Puskás Jánost a 
KÖVITE ügyvezetőjét. Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 fővel 
határozatképes, a képviselő-testületi ülést megnyitotta. Elmondta, Puskásné Halál 
Ágnes képviselő jelezte késését. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Bucsányi 
László és Tóth Lászlóné képviselőket. Kérte, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők 
személyével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett meghozta alábbi határozatát. 
 
4/2009. (II.12.) KT. 
 
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. 
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Határozat 

 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Bucsányi László és Tóth Lászlóné 
képviselőket bízta meg. 

 
 
Gémes László polgármester napirendi pont változtatására tett javaslatot. Javasolta, 
hogy a fő napirendi pontok tárgyalása előtt a testület tárgyalja meg a 
szennyvízberuházással kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket. Kérte a napirendi 
pontok közé felvenni az Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett munkájáról szóló 
beszámoló megtárgyalását. Kérte, aki javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
5/2009. (II.12.) KT. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása. 

 
Határozat 

 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:  
 

NAPIRENDI PONTOK: 
 
1./ Beszámoló a két ülés között történt  Gémes László 
      eseményekről, fontosabb intézkedésekről  polgármester 
 
2./ Az önkormányzat és intézményei 2009. évi        Gémes László 
       költségvetése (I. forduló)                polgármester 
 
3./ Beszámoló az Ügyrendi Bizottság 2008. évi        Gémes László 
      munkájáról                polgármester 
 
4./ Egyéb előterjesztések            
 

 
 

Gémes László polgármester átadta a szót az AQUAVITA Kft és a KÖVITE 
ügyvezetőjének.  
 
Dr. Puskás János KÖVITE ügyvezető tisztelettel köszöntötte a képviselő-testületet. 
Elmondta, 2002-ben kaptak megbízást arra, hogy készítsék el a céltámogatáshoz a 
szennyvízcsatorna hálózat megvalósíthatósági tanulmány tervét. A terv elkészült, a 
pályázat azonban nem volt sikeres, pedig az akkori vezetés megtett mindent a siker 
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érdekében. Létrejött akkor a Viziközmű Társulat is azért,  hogy segítse az 
önkormányzatot az önrész előteremtésében. A terv meg lett hosszabbítva 2008. 
december 31-ig. Később arról értesültek, hogy a település a 2008-ban a KEOP-on 
belül pályázatot nyert. Úgy érzik, hogy szerzői jog illeti meg őket azért, mert az 
önkormányzat a KÖVITE által készített tervet használta fel. Ezt szeretné tisztázni az 
önkormányzattal.  
 
Újvári István AQUAVITA Kft. ügyvezetője tisztelettel köszöntötte a képviselő-
testületet. A szennyvíztisztító telep tervezésére 2002. évben szerződést kötöttek. A 
létesítési engedélyt beszerezték.  2 millió forintért vállalták a tervezési munkálatok 
elvégzését. Ez az összeg már akkor is jelentősen a piaci ár alatt volt. Közös 
megegyezéssel került bele a szerződésbe, hogy a további tervezési munkákat is az 
AQUAVITA végzi el 2,5 %-os tervezési díjjal, amennyiben a céltámogatás 
megítélésre került. Céljuk, hogy korrekt megegyezés szülessen a kft. és az 
önkormányzat között – figyelembe véve az előzményeket.  
 
Gémes László polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Elmondta, amikor a 
KEOP pályázat előkészítését megkezdték, átnézték azokat a terveket, amelyek eddig  
rendelkezésre álltak. Azt az információt kapták, hogy szennyvíz tisztítónak már nem 
volt érvényes a terve. Az önkormányzatnak 2006-ban volt egy másik pályázati 
lehetősége, akkor a képviselő-testület úgy döntött, él vele. Akkor kezdték el a KEOP 
pályázat előkészítését, amit márciusban be is nyújtottak. Ebben az előkészítő 
munkában nem vett részt sem a KÖVITE, sem az AQUAVITA Kft. A korábbi tervek 
nem kerültek felhasználásra. Így a közbeszerzési eljárásból nem lehet kizárni egyik 
céget sem. Véleménye szerint a nyílt eljáráson mindketten indulhatnak.  
 
Dr. Puskás János KÖVITE ügyvezető elmondta, ezek szerint nem az ő terveik 
alapján készült a pályázat. Terveiket senki sem használta fel. 
 
Gémes László polgármester elmondta, a képviselő-testület részéről nem merült fel 
az, hogy bárkit kizárjanak a közbeszerzési eljárásból. 
 
Dr. Puskás János ügyvezető megköszönte a polgármester úr válaszát.  
 
Újvári István ügyvezető megkérdezte, amennyiben az önkormányzat nem nyer a 
pályázaton, a korábbi munkájukat hogyan kívánja honorálni? 
 
Gémes László polgármester nem értette, mire gondol az ügyvezető úr. A 
szerződéskötés óta már másik képviselő-testület működik.  
 
Újvári István ügyvezető elmondta, a szerződés jogfolytonos.  Idézett a szerződésből.  
 
Gémes László polgármester elmondta, a szerződés a tisztító tervezésére, a 
céltámogatásra jött létre.  
 
Újvári István ügyvezető elmondta, ott akkor született egy megállapodás. 
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Gémes László polgármester elmondta, abban az időben másik képviselő-testület 
működött. A jelenlegi képviselő-testület nem tud garanciát vállalni a korábbi 
megállapodásban foglaltakra. Ismeretes, hogy az önkormányzatok lehetősége egyre 
inkább szűkül.  
 
Csatordai Ferenc képviselő elmondta, ez a találkozás váratlanul érte a testület tagjait. 
Nincsenek arra felkészülve, hogy az ügyben döntést tudjanak hozni.  
 
Bába Miklós képviselő elmondta, nem látja annak a lehetőségét, hogy a képviselő-
testület bármilyen kötelezettséget vállaljon. Véleménye szerint az önkormányzatnak 
– a törvény szerint – nincs lehetősége a kompenzálásra.  
 
Dr. Puskás János elmondta, korrekt választ kapott mind a polgármester úrtól, mind 
a képviselő-testülettől. Megnyugtatja az, hogy indulhat a közbeszerzési eljáráson.  
 
Újvári István ügyvezető elfogadta és megköszönte a polgármester úr válaszát. 
Elmondta, belátja, akkor ez egy piaci kockázat volt abban az időben.  
 
Gémes László polgármester megköszönte a két ügyvezető részvételét. 
 
 

1./ Napirend 
 

Beszámoló a két ülés között történt eseményekről,  
fontosabb intézkedésekről 

 
Gémes László polgármester előterjesztette a két ülés között történt eseményekről, 
fontosabb intézkedésekről szóló beszámolót (1. sz. melléklet). Elmondta, egyeztetés 
történt a vasúti átjáró átalakításáról. Tervük szerint 2009-ben két fénysorompót 
szeretnének felállítani a településen.  
 
Lukács Istvánné képviselő megkérdezte, jelenleg mindkét megállónál megállnak a 
vonatok?  
 
Gémes László polgármester elmondta, nem tud róla, hogy változás történt volna. 
Mindkét állomáson megállnak a vonatok.  
A továbbiakban ismertette a nyertes pályázatokat az írásos előterjesztés szerint. 
Tavasszal fog elkezdődni a Gondozási Központ felújítása. Az épület nagyon komoly 
átalakuláson fog átmenni.  
 
Bucsányi László képviselő elmondta, sokan foglalkoznak a szegvári általános 
iskolában történtekkel. Született egy levél száz aláírással. Úgy hallotta, nem minden 
pedagógus örül annak, hogy az iskolának új igazgatója van.  
 
Kovács Béla képviselő elmondta, a képviselő-testület ne a szóbeszédre alapozzon, 
javasolta, hogy hallgassák meg az igazgató nőt.  
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Túriné Gál Anikó igazgató nő elmondta, belső eljárás keretében vizsgálják az 
iskolában történteket. Amíg a vizsgálati eredmény nincs meg, addig nem szeretne 
ebben a témában állást foglalni. Véleménye szerint az intézményen belüli 
szóváltások nem új keletűek, társadalmi jellegű probléma, ami nem csak általános, 
hanem a középiskolákat is fenyegeti. Egyedül nem tudja megoldani a problémát. Ha 
egységes szabály rendszert akarnak kialakítani a szülőkkel és egységesen lépnek fel a 
probléma megoldása érdekében, akkor hatékony lesz a munka. Az iskola ügyviteli 
gépéről nagy terjedelmű adatbázis veszett el a gép meghibásodása miatt.  
 
Bucsányi László képviselő ismételten elmondta, nem biztos, hogy minden tanár el 
tudja azt fogadni, hogy az iskolának új igazgatója van. 
 
Túriné Gál Anikó igazgató nő véleménye szerint ez belső probléma. Az ő feladata 
ezt rendezni.  
 
Bucsányi László képviselő elmondta, a képviselő-testület bizalommal támogatja az 
igazgató nő munkáját. Ha egy pedagógus elkövet valami hibát, természetesen azért 
felelnie kell. Azt szeretné, ha az igazgatónő a programját meg tudná valósítani. Bízik 
benne, hogy a belső problémák mielőbb rendeződnek. Kérte, hogy a belső vizsgálat 
eredményéről kapjon tájékoztatást a képviselő-testület. A levélben nagyon éles 
megfogalmazásokat talál, ami nem jó fényt vet sem a szegvári iskolára, sem a 
pedagógusokra. Javasolta a képviselő-testületnek, ha nincs megelégedve a 
vizsgálattal, akkor az eset kivizsgálására alakuljon egy független bizottság.  
 
 Túriné Gál Anikó igazgató nő elmondta a szülőknek, hogy ha valami probléma van 
hozzá forduljanak, bármikor szívesen fogadja őket és mindent elkövet azért, hogy 
közösen megoldást találjanak. Döbbenve állt a levél tartalma előtt. Az aláírás gyűjtés 
senkinek sem fogja megoldani a helyzetét. Az a vizsgálat, ami jelenleg elindult, 
véleménye szerint teljesen független eljárás és törvényes.  
 
Gémes László polgármester véleménye szerint nem kapott volna akkora publicitást, 
ha az esemény megtörténtekor rögtön tisztázzák a problémát. Mivel az igazgató nő 
akkor nem volt elérhető az iskolában, a helyettesnek kellett volna intézkedni.  
 
Tóth Lászlóné képviselő megkérdezte, van-e valamilyen információ a szegvári 
kendergyár beindításáról? Vesznek-e fel újra szegvári munkásokat, ha beindul a 
műszak? Úgy tudja, külön fogják választani a kender és a műanyag feldolgozását.  
 
Gémes László polgármester elmondta, nagyon kevés az információja a gyár 
indításával kapcsolatban. A médián keresztül értesült arról, hogy a szegvári telepen a 
műanyag feldolgozás kerül előtérbe. Nagy valószínűséggel szegvári munkásokat 
alkalmaznak, ha beindul az üzem.  
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Gémes László polgármester kérte, aki a két ülés között történt eseményekről, 
fontosabb intézkedésekről szóló beszámolót az elhangzottak alapján elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
6/2009. (II.12.) KT. 
 
Tárgy: Beszámoló a két ülés között történt eseményekről, fontosabb intézkedésekről. 
 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 
polgármester beszámolóját a két ülés között történt eseményekről, 
fontosabb intézkedésekről.  

 
 

2./ Napirend 
 

Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetése 
 
 
Gémes László polgármester előterjesztette az önkormányzat és intézményei 2009. évi 
költségvetését (2. sz. melléklet). Elmondta, az írásos anyagot a bizottságok 
részletesen tárgyalták. Megkérdezte Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezetőt, 
van-e szóbeli kiegészítése az anyaggal kapcsolatban? 
 
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető elmondta, nincs szóbeli kiegészítése a 
2009. évi költségvetéssel kapcsolatban. 
 
Kérdés, vélemény az anyaggal kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Puskásné Halál Ágnes képviselő megérkezett az ülésre, így a képviselők száma 12 fő. 
 
Gémes László polgármester felkérte Bárány Józsefné Pénzügyi Bizottsági elnököt, 
ismertesse a bizottság javaslatát. 
 
Bárány Józsefné bizottsági elnök elmondta, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Bizottság ülésén elhangzott javaslatok alapján haladtak végig az 
anyagon. Elmondta, a forráshiány további csökkentése érdekében intézkedéseket kell 
tenni. A Pénzügyi Bizottság az alábbi javaslatot tette: 
A szentesi fürdőbe szállítás díja piaci értéken történjen.  
A méltányossági ápolási díjat változatlan formában javasolta tervezni a 
költségvetésbe. 
Az idősek szemétdíj átvállalását a továbbiakban nem támogatja. 
A Bursa Hungarica ösztöndíj kiegészítését támogatja az előterjesztés alapján. 
Az idősek beszállítását az INO-ba nem támogatja. (más megoldás fog erre születni) 
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A képviselők tiszteletdíjával kapcsolatban az alapdíj 25 %-os csökkentését javasolta. 
A díszpolgári cím, valamint Szegvári Emlékérem juttatását továbbra is támogatja. 
A társadalmi szervezetek támogatását 1 millió forint összegben javasolta elfogadni. 
A sport támogatását 2.500 eFt összegben javasolta. 
A községi rendezvények, külkapcsolatok támogatását javasolta felére csökkenteni. 
Családi napközi szolgáltatás már csökkentett összeggel szerepel a költségvetésben. 
Teleház szolgáltatásainak támogatását változatlan formában javasolta támogatni. 
Közművelődés normatíván felüli részéből  2.500 eFt-os csökkentést javasolt.  
Családsegítő Szolgálat normatíván felüli részt változatlan formában javasolta 
támogatni. 
Háziorvosok délutáni rendelésével kapcsolat megkérdezte a polgármestert, sikerült-e 
egyeztetni az orvosokkal? 
 
Gémes László polgármester elmondta, a háziorvosokkal egyeztetett. Véleménye 
szerint, ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy továbbra is támogatja a háziorvosok 
délutáni rendelését, egy gesztust gyakorol a lakosság felé.  
 
Bárány Józsefné bizottsági elnök elmondta, a pénzügyi bizottság a háziorvosi 
ügyelet finanszírozását továbbra is támogatja.  
A díszvilágítás felszerelését továbbra is támogatja. 
Intézmények éves kirándulását továbbra is támogatja. 
Ált. iskola dolgozóinak munkaruha juttatását nem javasolta támogatni. 
Jelzőrendszeres házigondozás megvalósítása más forrásból történjen. 
Civilház fenntartási, közüzemi költség támogatását változatlan formában javasolta. 
Rászoruló családok lakáshoz jutásának támogatását 3.000 eFt-ban javasolta elfogadni. 
Védőnői szolgálat támogatását változatlan formában javasolta elfogadni.  
 
A bizottság elnöke elmondta, számításai szerint – amennyiben a képviselő-testület 
elfogadja a Pénzügyi Bizottság javaslatát – 11 millió forintot tudnak megtakarítani, 
ami a forráshiányt fogja csökkenteni.  
 
Gémes László polgármester kérte a bizottsági elnököket, ismertessék a bizottságok 
javaslatát. 
 
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, az Egészségügyi, Szociális és 
Segélyezési Bizottság felvetette, van arra példa, hogy az ápolási díj estében először 
megvizsgálják, hogy házigondozás keretében megoldható-e. A bizottság javasolta, 
hogy környezettanulmány végzésével győződjenek meg az ápolási díj folyósításának 
jogosságáról. A képviselők tiszteletdíját a bizottság magasabb százalékban javasolta 
korlátozni. 30-40 %-os csökkentésre tett javaslatot a bizottság. A községi 
rendezvények lebonyolítására pályázat útján lehetőség van forrás biztosítására, így a 
támogatás összegét csökkenteni érdemes. A jelzőrendszeres házigondozás kapcsán a 
készülékeket át lehet csoportosítani. A családok lakáshoz jutásának támogatását  
csökkentené a bizottság, hiszen az elmúlt évben is közel 3 millió forint került 
felhasználásra, 2009. évben még várhatóan annyi sem. A bizottság egyetért a 
Pénzügyi Bizottság javaslatával.  
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Gémes László polgármester elmondta, a rászoruló családok lakáshoz jutásának 
támogatásával kapcsolatban a rendszer valamilyen szinten önfinanszírozó. 
Amennyiben továbbra is folyamatos lesz a bevétel, akkor a tervezett 3 millió 
forintból tudják támogatni a rászoruló családokat.  
A jelzőrendszeres házigondozással kapcsolatban elmondta, 7 készülékről van szó. 
Úgy gondolja, hogy a jövőben a készüléket igénybe vevőknek más lehetőséget 
tudnak felkínálni. Ezzel kapcsolatban már folytak tárgyalások cégvezetőkkel, más 
alternatíva kidolgozása van folyamatban.  
 
Tóth Lászlóné bizottsági elnök elmondta, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Bizottság is részletesen tárgyalta a nem kötelező feladatok 
ellátását. Javaslattételével a forráshiány csökkentése volt a fő cél.  
A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság javaslata 
szinte teljes mértékben megegyezik a Pénzügyi Bizottság javaslatával. Kivéve 
díszvilágítás fel- és leszerelése, a kirándulás és a munkaruha juttatása.  
 
Csatordai Ferenc bizottsági elmondta, az Ügyrendi Bizottság javaslattételével a 
feladatok finanszírozásán próbált csökkenteni, mintegy 25 % mértékben. A bizottság 
a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetértett.  
 
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetértett, néhány tétel kivételével.  
 
Gémes László polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy községi 
rendezvények szervezésére már nem csak önkormányzatok, hanem civil szervezetek 
is pályázhatnak. Van rá esély, hogy idén is az elmúlt évihez hasonló színvonallal és 
tartalommal legyenek rendezvények a településen. A sportot kevesebb összeggel 
tudják támogatni, mint az elmúlt évben. Az elmúlt évi támogatás összege tartalmazta 
a pálya felújítási, karbantartási költségét. A szociális törvény változásával van arra 
esély, hogy pályagondnokot tudjanak alkalmazni, ami az önkormányzatnak 
minimális összegbe kerülne.  
 
Bába Miklós képviselő elmondta, a fürdő szállításnál nem az volt a kérdés, hogy 
mennyit kérjenek a lakosoktól, hanem az, hogy megmaradhat, vagy nem maradhat 
meg.  
 
Gémes László polgármester elmondta, a bizottságok javaslata nem azt jelenti, hogy a 
támogatási formák megszűnnek. Tény, hogy a képviselő-testület nem tudja tovább 
finanszírozni az önként vállalt feladatokat. A finanszírozás újabb hitel felvételével 
valósulhatna meg, a hitel visszafizetésére pedig nincs meg a fedezet.  
 
Kovács Béla képviselő elmondta, ismeretes, hogy több feladatot társulás keretében 
lát el az önkormányzat. Jelent-e ez némi megtakarítást és ha igen, akkor mennyit? 
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Gémes László polgármester elmondta, összehasonlítási alap nincs. Vannak 
feladatok, ahol a teljes összeget meg lehet takarítani.  
 
A polgármester megállapította, hogy a bizottságok néhány tétel kivételével 
egyetértettek a Pénzügyi Bizottság javaslatával.  
 
Azokat az önként vállalt feladatokat tette fel szavazásra, amelyekben a bizottságok 
véleménye eltérő volt.  
Kérte, aki a képviselői tiszteletdíj alapdíjának 25 %-os csökkentésével egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A szavazás eredménye 10 igen, 2 tartózkodás.  
 
A polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy karácsonykor ne szereljék fel a 
díszvilágítást, kézfeltartással jelezze. 
 
A szavazás eredménye 4 igen, 8 nem szavazat. 
 
A polgármester kérte, aki nem támogatja az intézmények éves kirándulását, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A szavazás eredménye 10 igen, 2 nem szavazat. 
 
A polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy az általános iskola dolgozói ne 
kapjanak munkaruha juttatást, kézfeltartással jelezze.  
 
A szavazás eredménye 8 igen, 4 nem szavazat.  
 
A polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a jelzőrendszeres házigondozást ne 
fizessen az önkormányzat a kistérségi társulásnak, kézfeltartással jelezze, más 
alternatív megoldás felajánlása mellett, kézfeltartással jelezze.  
 
A szavazás eredménye 11 igen, 1 tartózkodás. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért a többi önként vállalt feladat esetében 
a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság, valamint a 
Pénzügyi Bizottság javaslatával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
 
7/2009. (II.12.) KT. 
 
Tárgy: Részszavazás a 2009. évi költségvetésről (I. forduló) 
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Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2009. évi 
költségvetés I. fordulójának tárgyalása során részszavazást tartott, 
melynek során az alábbi döntést hozta: 
 
1./ A képviselői alapdíjat 25 %-kal csökkentette. 
2./ A karácsonyi díszvilágítás felszerelésére továbbra is tervez 
összeget. 
3./ Az intézmények éves kirándulására nem tervez. 
4./ Az általános iskola közalkalmazottainak munkaruha juttatást 
tervez. 
5./ Jelzőrendszeres házigondozás kistérségi megszervezésének 
költségét tervezzük, ugyanakkor keressük a lehetőségét a más  
formában történő  üzemeltetésnek. 
 
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a   további 
tervező munkákat a fenti döntések alapján végezzék. 
 
A határozatról értesítést kap: Gémes László polgármester, Váradi 
Jánosné gazd. osztályvezető 
 

 
A polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a szavazásra eddig fel nem tett 
feladatok esetében az egyező bizottsági vélemények alapján terjesszék elő 
elfogadásra a költségvetést a következő testületi ülésre, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
8/2009. (II.12.) KT. 
 
Tárgy:  Az önkormányzat 2009. évi költségvetése (1. forduló).   
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 
megtárgyalta az önkormányzat 2009. évi költségvetésére vonatkozó  
munkaanyagot. Azt a - szóbeli kiegészítésben elmondottak alapján – 
elfogadta. 
 
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a végleges 
költségvetést az ülésen kialakult vélemények alapján terjessze a 
képviselő-testület elé a 2009. február 26-i ülésen. 
 
A határozatról értesítést kap: Gémes László polgármester, Váradi 
Jánosné gazd. osztályvezető. 
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Gémes László polgármester előterjesztette az iskolafelmérés Szegváron írásos 
anyagot (3. sz. melléklet).  
Elmondta, az anyagot tájékoztatásképpen küldte meg a képviselő-testületet számára. 
Kérte a testületi tagokat, mondják el véleményüket az iskolafelméréssel 
kapcsolatban.  
 
Bába Miklós képviselő megjegyezte, örül annak, hogy betekintést nyerhetett ilyen 
jellegű témába is.  
 
Bucsányi László képviselő felkérte a polgármestert arra, hogy néhány szóban 
nyújtson tájékoztatást az iskolai felmérésről. Meggyőződése, hogy a szegvári 
embereket érdekli ez a téma.  
 
Gémes László polgármester elmondta, gazdasági szempontból nem végeznek 
számítást arról, hogy megéri-e az iskolát fenntartani vagy sem. Felméri a szülők 
elégedettségét, tájékozottságát, igényeit az iskolával szemben és az iskola részéről a 
pedagógusok véleményét, javaslatait. Tiszta képet ad a szülők, illetve pedagógusok 
elvárásairól. Az önkormányzatnak, mint fenntartónak az a célja, hogy minél több és 
színvonalasabb szolgáltatást nyújtson. A felmérés erre irányul. 
 
Kérdés, vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban nem volt. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a felmérést készítsek el, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
9/2009. (II.12.) KT. 
 
Tárgy: Szegvár – Mártély ÁMK Forray Máté Általános iskola  felmérése. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az „Iskolafelmérés Szegváron” előterjesztést, mellyel 
kapcsolatban úgy döntött, hogy a munka elvégzését megrendeli 
Wootsch Péter egyéni vállalkozótól. 
 
A képviselő-testület a  munka elvégzésére  vonatkozó 250.000,- Ft 
/áfával/ árajánlatot elfogadja, a polgármestert felhatalmazza a 
szerződés megkötésével.  
 
A képviselő-testület  felkérte a polgármestert, hogy gondoskodjon  a 
fenti összeg betervezéséről  a 2009. évi költségvetésbe. 
 
A határozatról értesítést kap: Gémes László polgármester, Váradi 
Jánosné gazd. osztályvezető. 
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3./ Napirend 

 
Beszámoló az Ügyrendi Bizottság 2008. évi munkájáról 

 
 
Gémes László polgármester megkérdezte Szabó Tibor képviselőt, van-e 
kiegészítenivalója a beszámolóval kapcsolatban? (4. sz. melléklet) 
 
Szabó Tibor képviselő elmondta, az Ügyrendi Bizottság korábban elkészített 
beszámolójában nem történt módosítás. 
 
Bucsányi László képviselő elmondta, a beszámoló utolsó két bekezdésével nem ért 
egyet. Megkérdezte Szabó Tibort, érez-e felelősséget az iránt, hogy a bizottsági 
ülések megtartása ellehetetlenült?  
 
Szabó Tibor képviselő elmondta, mindig jelezte, ha egy bizottsági ülésen nem tudott 
részt venni. Bucsányi László bizottsági tagnak is így kellett volna eljárnia. Ezzel 
szemben egyetlen alkalommal sem szólt, ha nem tudott részt venni az ülésen.  
 
Bucsányi László képviselő elmondta, az elnök szervezi a bizottság munkáját. 
Egyeztet a tagokkal az ülés időpontjával kapcsolatban. Kifogásolja a beszámolóban 
azt a megállapítást, hogy a két bizottsági tag passzivitása, érdektelensége miatt  
kezdeményezte az elnök az Ügyrendi Bizottság feloszlatását. Ezt határozottan 
visszautasítja.  
 
Szabó Tibor képviselő megjegyezte, Bucsányi László nem tudja értelmezni a 
beszámolóban foglaltakat.   
 
Bucsányi László képviselő elmondta, bizottsági ülés előtt 4 nappal jelezte, hogy nem 
tud jönni az Ügyrendi Bizottság ülésére. Elmondta, munkahelyi elfoglaltsága miatt 
nem tud részt venni délután egy órakor bizottsági ülésen. Kérte a képviselő-
testületet, hogy az említett bekezdés kivételével fogadja el az Ügyrendi Bizottság 
2008. évi munkájáról szóló beszámolót.  
 
Szabó Tibor képviselő elmondta, az Ügyrendi Bizottság ülése mindig változatlan 
időpontban volt. Az anyagot a bizottsági tagok ülés előtt 8 nappal kézhez kapták. 
Bucsányi László bizottsági tag egyetlen alkalommal nem kereste meg őt azzal, hogy 
nem tud részt venni az ülésen.  
 
Gémes László polgármester elmondta, mindkét évben egy alkalommal volt 
határozatképtelen a bizottság, ez nem nevezhető soknak.  
 
Bába Miklós képviselő véleménye szerint a bizottság elnökét dicséret illeti meg 
azért, hogy a tagok passzivitása ellenére egész évben egyetlen ülés volt 
határozatképtelen.   
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Gémes László polgármester kérte, aki az Ügyrendi Bizottság 2007-2008. évi 
munkájáról szóló beszámolót – az említett mondat törlésével – elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 7 igen, 5 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
10/2009. (II.12.) KT. 
 
Tárgy: Ügyrendi Bizottság 2007-2008. évi munkájáról szóló beszámoló. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Ügyrendi Bizottság 2007-2008. évi munkájáról szóló 
beszámolót, melyet – az indoklás  törlésével – elfogadott. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Szabó Tibor 
képviselő. 

 
 

4./ Napirend 
 

Egyebek 
 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a Tervezés és projektmenedzsment 
biomasszára alapozott távfűtőműről szóló szerződést (5. sz. melléklet). Korábban 
már szó volt arról, hogy egy központi távfűtő művet szeretnének létrehozni a 
gázfűtés kiváltására. Az erről szóló szerződés-tervezet került a képviselő-testület elé. 
Március-áprilisban várható, hogy kiírják a pályázatot. A pályázatot az osztrák cég 
írja és nyújtja be. Véleménye szerint ez egy korrekt szerződés. Átadta a szót a 
képviselő-testületnek.  
 
R. Nagy Mihály alpolgármester megkérdezte, hol épülne meg a rendszer és milyen 
létesítményeket lehetne ellátni a fűtőművel? 
 
Gémes László polgármester elmondta, a fűtőmű az iskola kertjében épülne meg, így 
közel lenne a település központhoz. A fűtőmű hálózata az általános iskolához és a 
sportcsarnokhoz is elér. Könnyen csatlakoztatható lenne az intézményekhez, 
beleértve az önkormányzati bérlakásokat is. A civil lakóházaknak is lenne 
lehetőségük a rácsatlakozásra. Jelentős megtakarítást eredményezne a gázfűtés 
kiváltásával. Amennyiben a rendszer jól működik, később át lehetne térni a 
lágyszárú tüzelésű fűtőműre, melybe akár az egész települést be tudnának vonni. 
160-180 millió forintos beruházásról lenne szó.  
 
Bába Miklós képviselő megkérdezte, mennyibe kerülne ez a településnek? 
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Gémes László polgármester elmondta, a támogatás intenzitása 70 %-os lesz. Az 
önerő kb. 2 évi gázszámla összegét tenné ki. Véleménye szerint a beruházás rövid 
távon megtérülne. Elképzelhető, hogy az önerőre lehetne pályázni.  
 
Kovács Lajos főszerkesztő véleménye szerint az ötlet nagyon jó, ismerve a mai 
gázellátás helyzetét. Elmondta, Dunántúlon már létezik biomassza erőmű, viszont 
nem biztos, hogy fa aprólékkal gazdaságosan tudnák üzemeltetni. Arrafelé komoly 
erdőgazdálkodás folyik, tehát ez ott könnyen megoldható. Megkérdezte, felmerült-e 
a lágy szárú növény termesztése, és egyáltalán lehetséges lenne-e itt megvalósítani?  
 
Gémes László polgármester elmondta, a rendszer már eleve lágy szárú fűtőműre 
épülne. Megjegyezte, Szegváron is folyik erdőgazdálkodás kb. 1500 hektáron. 
Intézmények fűtésére mindenképpen a faaprítékot javasolták, mivel az egyszerűbb. 
 
Szabó Tibor képviselő elmondta, nem ért egyet a mellékköltségekkel. A tervekért, 
telefonért és továbbiakért a honorárium 10 %-át számítják fel mellékköltségként.  
 
Gémes László polgármester elmondta, a szerződés úgy lett összeállítva, ahogy a 
minisztérium kérte. Elmondta, kérni fogja, hogy a km-re vonatkozóan legyen fix 
költség előírva. Az anyagban szerepel, hogy lemondanak a szerzői jogról. 
 
Több kérdés, vélemény az anyaggal kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a szerződést kössék meg, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
11/2009. (II.12.) KT. 
 
Tárgy: Biomassza távfűtőműre KEOP-es prioritású pályázat előkészítése. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 
megtárgyalta a biomassza távfűtőmű előkészítésére beadandó 
pályázattal kapcsolatos előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
A képviselő-testület megbízza a Ing. Leo Riebenbauer GmbH-t  a 
pályázat előkészítésével, a megvalósíthatósági tanulmány,  
engedélyes tervek elkészítésével,  a szükséges hatósági engedélyek 
beszerzésével. 
 
A képviselő-testület a tervezés költségét 5.520 eFt-ban, a 
projektmenedzsment költségét 1.104 eFt-ban, összesen: 6.624 eFt-ban 
fogadta el (nettó összeg)  
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A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés 
aláírásával, a szerződött összeg betervezésével a 2009. évi 
költségvetésbe. 
A határozatról értesítést kap: Gémes László polgármester, Váradi 
Jánosné gazd. osztályvezető. 
 

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a Közművelődési megállapodása 
„Jövőnkért” Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel tárgyú írásos anyagot (6. sz. 
melléklet).  
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, az Alapfokú Művészeti Iskola megkereste az 
Önkormányzatot azzal, hogy pályázatot szeretne benyújtani. Ahhoz, hogy 
konzorciumi tag lehessen, aláírt közművelődési megállapodásának kell lennie. 
Szentes Város önkormányzata hosszú eljárási időt határoz meg a megállapodás 
kidolgozására, a határidő viszont rövid a pályázat benyújtásához. Az Alapfokú 
Művészeti Iskola Szentes város jegyzőjének javaslatára fordult a szegvári képviselő-
testülethez annál is inkább, mert olyan intézményről van szó, amely hosszabb ideje 
jelen van településünkön. Az iskola képzőművészetre oktatja a szegvári 
gyermekeket, a megállapodás fazekas képzés akreditációját jelenti. Amennyiben a 
megállapodást megkötik, lehetőség lesz arra, hogy ebben az akreditált képzésben 
szegvári érdeklődők részt vegyenek. A képzés ingyenes. A polgármester úrral 
karöltve arra kéri a képviselő-testületet, szíveskedjék támogatni ezt az elképzelést, 
mert ez a későbbiekben egy pályázat alapja lehet.  
 
Kovács Béla képviselő megjegyezte, a képzésről kevés tájékoztatás esik.  
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, csak az nyújthat be pályázatot, aki a 
közművelődési megállapodással rendelkezik. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért a közművelődési megállapodással, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
12/2009. (II.12.) KT. 
 
Tárgy: Közművelődési megállapodás a „Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási 
Intézménnyel.  
 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról szóló 1997. évi CXL 
törvényre és az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi 
közművelődés támogatásáról szóló 37/2002. (XII.11.) Önkormányzati 
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rendeletére figyelemmel elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező megállapodást, közművelődési megállapodást köt a 
„Jövőnkért” Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közművelődési 
megállapodás aláírásával. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, „Jövőnkért” 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.  

 
 
 
Gémes László polgármester személyt érintő ügyek megtárgyalásának folytatására 
javasolta a zárt ülés elrendelését. Kérte, aki a zárt ülés elrendelésével egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 

13/2009. (II.12.) KT 
 
Tárgy: Zárt ülés elrendelése. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete személyt 
érintő ügyek megtárgyalásának idejére elrendelte a zárt ülést.  

 

 
Kmft. 

 
 
Gémes László             Gyömbér Ferencné 
 polgármester                       jegyző 
 
 

Bucsányi László    Tóth Lászlóné 
képviselő, jkv. hitelesítő 

 
 


