
 Jegyzőkönyv 
 

 
 
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár 
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. április 9-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 
   

Gyömbér Ferencné jegyző 
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető 
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető 
Pintér Lászlóné EESZI intézményvezető 
Csurka Zoltánné óvodavezető 
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló 
 
 

 
 
Gémes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, 
hogy a képviselő-testület 10 fővel határozatképes, a képviselő-testületi ülést 
megnyitotta.  Elmondta, Puskásné Halál Ágnes képviselő asszony később érkezik az 
ülésre, Dr. Vigh –Molnár Henriett képviselő asszonynak megszületett a kisfia, ezért 
az ülésen nem tud részt venni. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Csatordai Ferenc 
és Tóth Lászlóné képviselőket. Kérte, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével 
egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
 
51/2009. (IV.09.) KT. 
 
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. 
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Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Csatordai Ferenc és Tóth Lászlóné 
képviselőket bízta meg.  

 
 
Gémes László polgármester ismertette az írásban kiadott napirendi pontokat (1. sz. 
melléklet). Mivel módosító javaslat a napirendi pontok tárgyalására nem hangzott el, 
kérte annak elfogadását. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
52/2009. (IV.09.) KT. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása. 

 
Határozat 

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

NAPIRENDI PONTOK: 
 
1./ A polgármester beszámolója a két ülés   Gémes László 
       között történt eseményekről, fontosabb   polgármester 
       intézkedésekről 
 
2./ A 2008. évi költségvetési gazdálkodásról  Gémes László 
       készített mérleg beszámoló megtárgyalása  polgármester 
       és elfogadása 
 
3./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermek-  Gémes László 
      védelmi feladatok 2008. évi végrehaj-   polgármester 
       tásáról  
 
4./ Közfoglalkoztatási terv elfogadása  Gémes László 
                          polgármester 
 
5./ Szegvár nagyközség szociális koncep-             Gémes László 
       ciójának felülvizsgálata    polgármester  
        
 
6./ A 2008. évi éves összefoglaló belső  Gémes László 
       ellenőrzési jelentés      polgármester 
 
7./ Egyéb előterjesztések 



 3 

 
 

1./ Napirendi pont 
 

A polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről, fontosabb 
intézkedésekről 

 
Gémes László polgármester tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy képviselő 
társuknak, Dr. Vigh-Molnár Henriettnek megszületett a kisfia. Ez alkalomból a 
képviselő-testület nevében gratulációját fejezte ki a szülőknek.  
Az írásos előterjesztés alapján ismertette a pályázatokat (2. sz. melléklet). 
Pályázat Előkészítő Alap keretében pályázatot nyújtott be az önkormányzat tervek, 
tanulmányok készítésére. Valamint pályázatot nyújtottak be az új iskola magas tető 
átalakítására. Nyertes pályázat esetén lehetőség nyílna egy tornaszoba kialakítására 
és a polgármesteri hivatal magas tető építésére. A polgármesteri kabinet Sportpálya 
felújításra készíti a pályázatot, melyet az önkormányzati minisztérium írt ki. A 
pályázat pozitív elbírálása esetén lehetőség nyílna a sportpálya komolyabb 
felújítására.  
Az elmúlt évben sikertelen volt a pályázat, melyet a Kurca-Parti Óvoda teljes 
felújítására nyújtottak be, most másodjára is benyújtásra került ezen pályázat, bízva a 
sikeres elbírálásban. Amennyiben nyertes lesz a pályázat, a felújításhoz szükséges 
építési anyagokat díjmentesen biztosítják, a munkavégzés saját erőből történne.  
 
Bába Miklós képviselő megkérdezte, amennyiben nem nyer a pályázat, meg 
lesznek-e tartva a nyári rendezvények? 
 
Gémes László polgármester elmondta, a községi rendezvények általában minden 
évben civilek szervezésével történik. Bízik abban, hogy a programok megtartása idén 
sem marad el. Próbálják a tavalyi szintet tartani.  
 
Bucsányi László képviselő véleménye szerint az idei rendezvények 
visszafogottabbak lesznek.  
 
Kovács Béla képviselő kérte a polgármestert, röviden tájékoztassa az alapfokú 
művészeti iskola helyzetéről. 
 
Gémes László polgármester elmondta, az Alapfokú Művészeti Iskola jelenlegi 
formájában megszűnik szeptembertől. Tárgyalások folytak és jelenleg is folynak az 
önkormányzat és a fenntartó között. Az elmúlt rendkívüli testületi ülésen részletesen 
tájékoztatta a képviselő-testületet az alapfokú művészeti iskola helyzetéről, sorsáról. 
A pénzügyeket is érintő döntés májusban fog megszületni.  
 
Bucsányi László képviselő elmondta, szeretné, ha a művészeti iskola vezetője 
megjelenne a testületi ülésen és néhány kérdésére válaszolna.  
 
Gémes László polgármester elmondta, az Alapfokú Művészeti Iskola a szegvári 
önkormányzattól teljesen függetlenül működött a korábbi években. A képviselő-
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testület az anyagi lehetőségeihez képest minden évben támogatta. A megszűnés oka 
semmiképp nem lehet a szegvári önkormányzat.  
Kérte, aki a polgármester beszámolóját a két ülés között történt eseményekről, 
fontosabb intézkedésekről – a szóbeli kiegészítésekkel együtt – elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
53/2009. (IV.09.) KT. 
 
Tárgy: A polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről, fontosabb 
intézkedésekről. 
 

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

 

 

Gémes László polgármester előterjesztette a 2008. évi költségvetésről szóló 2/2008. 
(II.14.) Ör. módosítására vonatkozó írásos javaslatot (3. sz. melléklet). Megkérdezte 
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezetőt, van-e szóbeli kiegészítése az anyaggal 
kapcsolatban?  
 
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető elmondta, TERKI támogatás címén 
járdák felújítására 9.420 eFt-ot kapott az önkormányzat. A február 17-i értesítés 
alapján az előirányzat módosítás megtörtént, mely szerint az állami támogatás és a 
felhalmozási céltartalék növekedett a fenti összeggel.  
Újabb értesítés alapján az előirányzat nem szerepelhet a 2008. évi beszámolóban, így 
azt vissza kell vezetni, ezért kerül sor a rendeletmódosításra.  
 
Gémes László polgármester átadta a szót Bárány Józsefné bizottsági elnöknek. 
 
Bárány Józsefné bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 
anyagot, melyet elfogadásra javasolt. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta 
 
 

4/2009. (IV.09.) Ör rendeletét 
 

Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
2/2008. (II.14.) Ör. módosítására 
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Puskásné Halál Ágnes képviselő az ülésre megérkezett, így a képviselők száma 11 fő. 
 

2./ Napirendi pont 
 

A 2008. évi költségvetési gazdálkodásról készített mérleg beszámoló 
megtárgyalása és elfogadása 

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a 2008. évi költségvetési gazdálkodásról 
készített mérleg beszámolót (4. sz. melléklet). Megkérdezte Váradi Jánosné 
gazdálkodási osztályvezetőt, van-e kiegészítése az írásos anyaghoz? 
 
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető ismertette az anyag 19. oldalán a 
bevételeket és kiadásokat pénzforgalommal együtt. Így az anyag 41-42. oldalán 
javítást kell eszközölni.  
A törvény előírása szerint az anyag mellé tájékoztató táblákat készítettek, ismertette 
ezeket. Elmondta, az előző évekhez hasonlóan idén is elkészítette a vagyonleltárt, 
melyet a képviselő-testület megtekinthet.  
 
Gémes László polgármester megköszönte a kiegészítést és átadta a szót Gajdánné 
Szatmári Mária könyvvizsgálónak. 
 
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló tisztelettel köszöntötte a képviselő-
testületet. A könyvvizsgálói vélemény már a módosításokkal került auditálásra. Az 
idei anyagot nehezebb volt elkészíteni gazdálkodásban és törvényekben 
bekövetkezett módosítások miatt. Az eddiginél nagyobb hangsúllyal elemezte a 
kiemelt feladatokat, eredményeket. A legfontosabb és legkiemeltebb a szervezeti 
felépítés során, hogy Szegvár nagyközség vonatkozásában változás történt az ÁMK 
megalakulásával, mely beépült az önkormányzat költségvetésébe. A feladatok 
megvalósítása gazdaságilag megfelelő. Az ellenőrzés tekintetében Szegvár 
nagyközség mindenben megfelel. Ismertette az ellenőrzést végző hatóságokat. Az 
előirányzat módosítások teljes mértékben megfelelnek az államháztartási törvény 
előírásainak. Elmondta, az önkormányzatnak 17.816 eFt összegű hosszúlejáratú 
hitele van, melyet meg kell finanszírozni. Az önkormányzat ezt az összeget csak 
utólag tudja lehívni. Rövidlejáratú hitelállománya az önkormányzatnak a vizsgálat 
fordulópontján 61.235 eFt.  
Szegvár nagyközség 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról készített mérleg 
beszámolót hiteles záradékkal látja el, az anyagot elfogadásra javasolja. 
 
Gémes László polgármester megköszönte Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló 
ismertetését. Kiegészítésként elmondta, a járdaépítési pályázat nem szerepel az 
anyagban. Az elszámolásra 2009. évben kerül sor.  
Elmondta, valamennyi bizottság tárgyalta a mérleg beszámolót. Felkérte a 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk javaslatát. 
 
Bárány Józsefné bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi Bizottság elfogadásra 
javasolta a 2008. évi költségvetési gazdálkodásról szóló mérleg beszámolót.  
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Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, az Egészségügyi, Szociális és 
Segélyezési Bizottság tárgyalta az anyagot, melyet elfogadásra javasolt.  
 
Tóth Lászlóné bizottsági elnök elmondta, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Bizottság a mérleg beszámolót elfogadásra javasolta. 
 
Csatordai Ferenc bizottsági elnök elmondta, az Ügyrendi Bizottság elfogadásra 
javasolta a mérleg beszámolót.  
 
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
tárgyalta az anyagot. Kiemelten és pozitívan értékelte a sikeres pályázatokat. 
Megköszönte a gazdálkodási osztály munkáját.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki a 2008. évi költségvetési gazdálkodásról 
készített mérleg beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal megalkotta 
 
 

5/2009. (IV.09.) Ör rendeletét 
 

az önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról 
 
 
 
 

3./ Napirendi pont 
 

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi végrehajtásáról 
 
 
Gémes László polgármester előterjesztette Szegvár nagyközség gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót (5. sz. melléklet). 
Megkérdezte Pintér Lászlóné intézményvezetőt, van-e szóbeli kiegészítése az 
anyaggal kapcsolatban? 
 
Pintér Lászlóné intézményvezető elmondta, nem kívánja kiegészíteni az írásos 
beszámolót. Gyermekvédelmi tanácskozáson értékelték a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2008. évi végrehajtásáról szóló beszámolót.  
 
Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, az Egészségügyi, Szociális és Segélyezési 
Bizottság tárgyalta az anyagot és köszönetét fejezi ki azért, amit a szívbeteg kislány  
érdekében tettek a média és a támogatók bevonásával. Nem csak az intézmény 
munkatársainak egyre nehezebb a helyzete ilyen tekintetben, hanem a civil 
szervezeteknek, oktatási intézményeknek is.  
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Lukács Istvánné képviselő, bizottsági elnök elmondta, a gyermekjóléti szolgálat 12 
éve működik Szegváron. Egyre nehezebb a családgondozók feladata. Az általános 
iskoláskorúak a legveszélyeztetettebbek. Legfontosabb a gyermekek 
veszélyeztetettségének a megszüntetése. Nagyon fontosnak tartja a szociális 
kerekasztal működését. Szükség lenne gyermekvédelmi ismeretterjesztő sorozatra a 
Kurca tévén keresztül. Továbbra is szeretné, ha a család terapeuta és pszichológus 
továbbra is tartaná a foglalkozásokat az idősek otthonában heti négy órában. 
Köszönetét fejezte ki a gyermekvédelmi munkatársaknak, ifjúságvédelmi 
felelősöknek odaadó munkájukért.  
 
Bába Miklós képviselő véleménye szerint egy komoly és hatékony kormányzati 
programra, és összefogásra lenne szükség.  
 
Gémes László polgármester egyetértett Bába Miklós képviselővel, hozzátette, az 
önkormányzatok költségvetésének 50 %-át az államnak kellene finanszírozni. A 
gondok felére csökkennének.  
Kérte, aki a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi végrehajtásáról 
szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
54/2009. (IV.09.) KT. 
 
Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi 
végrehajtásáról. 
 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló – többször 
módosított – 1997. évi XXXI. Törvény 96. § /6/ bekezdésében előírt 
feladatának eleget téve megtárgyalta a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót, melyet az 
alábbiak figyelembevételével fogadott el: 
 
1. A képviselő-testület elismerését fejezte ki a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi területen tevékenykedők munkájáért. 
 
2. A képviselő-testület felkérte a nagyközség jegyzőjét, hogy az 1997. 
évi XXXI. Törvény 96. § /6/ bekezdése alapján az átfogó értékelést a 
Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Gyámhivatala részére 
küldje meg. 
 
Felelős: Gyömbér Ferencné jegyző 

 
A határozatot kapja: Gyömbér Ferencné jegyző, Pintér Lászlóné 
EESZI vezető, Pap János családgondozó, Berkeczné Csák Andrea 
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igazgatási osztályvezető, Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal 
Gyámhivatala Szeged. 

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a közfoglalkoztatási tervre vonatkozó 
írásos anyagot (6. sz. melléklet). Átadta a szót Gyömbér Ferencné jegyzőnek. 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a közfoglalkoztatási tervet az intézmények és a 
Kht. munkaerő igényét felmérve állították össze. A foglalkoztatási tervet 
véleményezés céljából meg kellett küldeni a munkaügyi központnak, a 
szociálpolitikai kerekasztalnak, valamint a cigány kisebbségi önkormányzatnak is. A 
Munkaügyi Központ Szentesi Kirendeltsége elkészítette véleményét, elfogadásra 
javasolja az anyagot. A szociális kerekasztal április 2-án ülésezett. Valamennyi fórum 
kifejezte támogatását az iránt, hogy a segélyre rászorultakat foglalkoztatjuk. 
Továbbra is keresni kell a pályázati lehetőségeket, hogy nagyobb horderejű munkák 
is felvállalhatók legyenek.  Ismertette a jelenleg közfoglalkoztatottak alkalmazását 
intézményenként. Szükség lenne festőkre, kőművesekre, ilyen szakképzettségű 
személyt eddig nem találtak.  A Szegvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat nem 
jelzett vissza az anyaggal kapcsolatban.  
 
Bucsányi László képviselő megkérdezte, el lehet-e küldeni valakit, ha nem 
megfelelően végzi a munkáját? 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a közfoglalkoztatottakkal az intézményvezető 
köti meg a munkaszerződést, ő a munkáltatójuk. Az intézményvezető felelős a 
munkavégzésért. Mindenkitől megfelelő munkát kell megkövetelni. Aki nem 
megfelelően végzi a munkát, azonnali hatállyal megszüntethető a munkaviszonya. A 
munkaszerződésben próbaidő van kikötve. 
 
Bába Miklós képviselő véleménye szerint az emberek örülhetnek azért, hogy 
dolgozhatnak. A megélhetést biztosítja számukra a munkalehetőség. 
 
Gémes László polgármester megköszönte a tájékoztatást és a hozzászólásokat. 
Átadta a szót Puskásné Halál Ágnes képviselőnek. 
 
Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, mind a szociálpolitikai kerekasztal, 
mind az Egészségügyi, Szociális és Segélyezési Bizottság tárgyalta az anyagot. 
Örvendetes hír, hogy az embereknek van lehetőségük képességeik 
kibontakoztatására. A közhangulatra jó hatást gyakorol az a tény, hogy lehetőség van 
a foglalkoztatásra. A foglalkoztatással kapcsolatban véleményt kb. egy év múlva 
lehet majd mondani. Az Egészségügyi, Szociális és Segélyezési Bizottság elfogadásra 
javasolta az anyagot.  
 
Gémes László polgármester megköszönte a hozzászólást. Kérte, aki a 
közfoglalkoztatási tervet az írásos anyag alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
55/2009. (IV.09.) KT. 
 
Tárgy: Közfoglalkoztatási terv elfogadása. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 2009. évi közfoglalkoztatási tervre vonatkozó 
előterjesztést.  
 
A képviselő-testület a 2009. december 31. napjáig érvényes 
közfoglalkoztatási tervet a jelen határozat melléklete szerint 
elfogadta.  
 
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a tervben foglaltak 
végrehajtásával. 
 
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy az elfogadott 
közfoglalkoztatási tervet küldje meg a Magyar Államkincstár 
Regionális Munkaügyi Központ Szentesi Kirendeltség-vezetőjének. 
 
A határozatról értesítést kap: Gémes László polgármester, Gyömbér 
Ferencné jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Nagy 
Lászlóné személyzeti főmunkatárs. 
 
 

Gémes László polgármester ismertette a szociális szolgáltatástervezési koncepcióról 
készült írásos előterjesztést (7. sz. melléklet). Átadta a szót Berkeczné Csák Andrea 
igazgatási osztályvezetőnek. 
 
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető elmondta, az előterjesztésben 
részletesen leírta, milyen szempontokat vett figyelembe a koncepció összeállításakor. 
A képviselő-testület a szociális törvény 92. §-ának eleget téve 2004-ben elfogadta a 
szociális szolgáltatástervezési koncepciót. Szintén törvényi előírás az, hogy a 
koncepciót kétévente felül kell vizsgálni. Erre elsőként 2007. februárban került sor, a 
következőre pedig most. A koncepció feladata, hogy meghatározza a szociális 
szolgáltatások fejlesztésnek alapelveit, irányait, céljait, amelyet az önkormányzatnak 
követnie kell a szociális szolgáltatások fejlesztése során. A felülvizsgálatnak pedig az 
a célja, hogy bemutassa az eltelt két évben a szociális szolgáltatások terén történt 
változásokat. Főként a jogszabályváltozásokat és az intézményrendszer strukturális 
átalakulását. A koncepció változásaira a fejezetek utalnak. Az elvi alapok új 
fejezetként jelent meg, ahol meghatározásra került a jövőkép, így a IX. fejezet a 
fejlesztési irányokat tartalmazza. A helyzetképben az elmúlt két év változásait 
aktualizálták, mely kiegészült az egészségüggyel, oktatással, közbiztonsággal, 
tűzvédelemmel. A demográfiai helyzetet bemutató fejezetnél a 2001. évi 
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népszámlálási adatokra tudott csak hivatkozni, ezért a táblázatok nagy részét 
aktualizálni nem állt módjában. A szociális szolgáltatások kiépítettségét a IV. fejezet 
tartalmazza. Helyi önkormányzatok feladatellátási kötelezettségének teljesítése teljes 
egészében átdolgozásra került. Itt feltüntette azokat az ellátásokat és 
szolgáltatásokat, amelyeket kötelezően lát el az önkormányzat, valamint az önként 
vállalt feladatokat és szolgáltatásokat. A szociális ellátó rendszer fejezetét teljes 
egészében az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetője aktualizálta. A 
VI. fejezetben a segélyezési rendszerről adtak számot, mely a jogszabályi változások 
miatt teljesen átalakult. A rendszeres segélyezési formáról a jegyző asszony már 
tájékoztatást adott. A Csongrád Megyei Önkormányzat kérte, hogy a koncepció 
egészüljön ki egy új fejezettel, Szegvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat címmel. 
Az anyag összeállításánál szükség lett volna a roma lakosság számára, összetételére, 
ellátási igényeikkel kapcsolatos fejlesztési feladatok konkrét meghatározására. Ezért 
tájékoztatást kért a cigány kisebbségi önkormányzat elnökétől, melyet a mai napig 
nem kapott meg. Fontosnak tartották kihangsúlyozni a civil szervezetekkel való 
együttműködést.  
Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy szociális törvény írja elő, mely 
szervezettekkel kell véleményeztetni a koncepciót. Valamennyi részére megküldte az 
elkészült anyagot. Visszajelzés még ez ideig egyik szervtől sem érkezett. 
Amennyiben olyan visszajelzés érkezik a véleményező szervektől, ami újabb 
módosítást igényel, előterjesztést készítenek a képviselő-testület felé.  A 
szociálpolitikai kerekasztal tárgyalta és elfogadásra javasolta az anyagot.  
 
Bába Miklós képviselő megjegyezte, a kisebbség vegye fontolóra, kit választ cigány 
kisebbségi elnöknek. Az a tapasztalat, hogy a Szegvári Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat nem hajlandó együttműködni a községi önkormányzattal.  
 
Bucsányi László képviselő elmondta, a munkaterv szerint az önkormányzatnak 
tárgyalnia kellett volna a Szegvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
tevékenységéről szóló tájékoztatót. A kisebbség elnöke az anyagot nem készítette el, 
az ülésen pedig nem vett részt. Az önkormányzat bizottságainak ülésén egyetlen 
alkalommal sem vettek részt a 6 év alatt. Véleménye szerint meghívót sem kellene 
részükre küldeni.  
 
Gémes László polgármester elmondta, a szegvári önkormányzat egyformán 
képviseli az emberek érdekét. Az Egészségügyi, Szociális és Segélyezési Bizottság 
tárgyalta a szolgáltatástervezési koncepciót. Átadta a szót Puskásné Halál Ágnes 
bizottsági elnöknek.  
 
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, a bizottság sajnálja, hogy 2001. évi 
adatok álltak rendelkezésre az anyag elkészítéséhez. Örömmel vette, hogy az 
önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is tud teljesíteni. 
Hiányolta a bizottság az intézmények akadálymentesítésére vonatkozó utalást. A 
bizottság elfogadásra javasolta az anyagot, megköszönve az anyag készítőjének a 
munkáját.  
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Gémes László polgármester kérte, aki a szociális szolgáltatástervezési koncepciót 
elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
56/2009. (IV.09.) KT. 
 
Tárgy: Szegvár Nagyközség Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési 
koncepciójának felülvizsgálata. 
 

Határozat 
 

1.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Szegvár Nagyközség Önkormányzat szociális 
szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata céljából készült 
előterjesztést, az abban foglalt főbb célkitűzésekkel, feladatokkal 
egyetértett. 

2.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló – többször módosított – 
1993. évi III. törvényben előírt 92. § /3/, /4/, /5/, /7/, /8/ és /9/ 
bekezdéseiben előírt kötelezettségének teljesítése érdekében Szegvár 
Nagyközség Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési 
koncepcióját ezen határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyta. 

3.) Szegvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte 
a polgármestert, hogy az éves költségvetési koncepció 
összeállításakor a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt 
célkitűzések megvalósítását ütemezze. 

4.) Szegvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte 
a polgármestert, hogy a szociális szolgáltatástervezési koncepció 
tartalmának kétévente történő felülvizsgálata és aktualizálása 
érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 

 
Felelős: Gémes László polgármester 
 
Határidő: folyamatos 
 
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző, Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök, Pintér Lászlóné EESZI 
vezetője, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Berkeczné Csák 
Andrea igazgatási osztályvezető. 
 

 
Gémes László polgármester előterjesztette a 2008. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentést, mely a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete. Átadta a szót Bárány Józsefné 
bizottsági elnöknek. 
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Bárány Józsefné bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolta az ellenőrzési jelentést. Intézkedést igénylő megállapítást az 
anyag nem tartalmaz. Az önkormányzatnál és intézményeinél minden jogszabály 
szerint működik.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki a 2008. évi éves összefoglaló ellenőrzési 
jelentést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
 
57/2009. (IV.09.) KT. 
 
Tárgy: A 2008. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § /10/ 
bekezdése alapján a 2008. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, 
valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó – részben önálló – 
költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta, az elfogadta.  
 
A határozatot kapja: Szentes Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása, 
Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Váradi 
Jánosné gazdálkodási osztályvezető. 

 
 
 

7./ Napirendi pont 
 

Egyéb előterjesztések 
 
Gémes László polgármester ismertette a 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. 
(II.26.) Ör. módosítására vonatkozó javaslatot (9. sz. melléklet). Megkérdezte Váradi 
Jánosné gazdálkodási osztályvezetőt, van-e szóbeli kiegészítése? 
 
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető elmondta, Szegvár-Mártély ÁMK 
Mártély közintézményének főigazgatója azzal a kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, hogy a bér- és járulékirányzatokat vezessék át a rendeleten belső 
átszervezés miatt.   
Tartalmazza továbbá az EESZI Idősek Klubja létszám-módosítását is.  
 
Bárány Józsefné bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi Bizottság az önkormányzati 
rendelet módosítását elfogadásra javasolta. 
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Gémes László polgármester kérte, aki a 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. 
(II.26.) Ör. módosítására vonatkozó javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal megalkotta 
 
 

6/2009. (IV.09.) Ör. rendeletét 
 
Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 2/2009. 

(II.26.) Ör. módosítására 
 
 
 
 
Gémes László polgármester előterjesztette az egyesületek és társadalmi szervezetek 
támogatására vonatkozó írásos anyagot (10. sz. melléklet).  
Elmondta, a Pénzügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
együttes ülés keretében tárgyalta az előterjesztést. Átadta a szót Bárány Józsefnének, 
a Pénzügyi Bizottság elnökének.  
 
Bárány Józsefné bizottsági elnök elmondta, sport támogatásra 3 pályázat érkezett. 
Ismertette a bizottságok javaslatát az alábbiak szerint. A sportegyesületek között 
1.660.000,-- Ft, egyesületek, társadalmi szervezetek, közösségek támogatására 
1.000.000 pénzbeli támogatási összeg elosztására van lehetőség. Részletesen 
ismertette az egyesületek és társadalmi szervezetek támogatását összegszerűen.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban más javaslat nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a sportcélokra fordítható keretösszeg 
felosztására vonatkozó javaslatot az elhangzottak alapján elfogadja, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
 
58/2009. (IV.09.) KT. 
 
Tárgy: Sport célra fordítható keretösszeg felosztása. 

Határozat 

 
Szegvár Nagyközség Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésében a 
2009. évi sportcélokra fordítható keretösszeg felosztásáról az alábbiak 
szerint határozott:  
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Szervezet neve 

2009. évi 
megítélt 

összeg eFt 

Szegvári Diáksport Egyesület 700 

Szegvári Sport Klub  840 

Oyama Dojo SE 120 

SPORT TÁMOGATÁS ÖSSZ.: 1660 

 
 
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy az érintettekkel a 
pályázat eredményét közölje, valamint a támogatási szerződést kösse 
meg.  
 
A támogatás 50 %-át a 2009. év I. félévében, 50 %-át a II. félévben vehetik 
igénybe a nyertes pályázók.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gémes László polgármester 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző, Váradi Jánosné gazd. oszt. vez. és a támogatásban részesített 
szervezetek. 
 
 
 
 
 

Gémes László polgármester elmondta, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérte, 
hogy a parancsnoknak, szertárosnak ebben az évben se fizessen az önkormányzat 
tiszteletdíjat, helyette ezt az összeget csoportosítsa át támogatásra, mert így 
hatékonyabb lehet a segítség.   aki az egyesületek, társadalmi szervezetek 
támogatását Bárány Józsefné bizottsági elnök által ismertetett keretösszegekkel  és az 
átcsoportosítással együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
 
 
59/2009. (IV.09.) KT. 
 
Tárgy: Egyesületek, társadalmi szervezetek támogatása.  
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Határozat 

 
Szegvár Nagyközség Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésében a 
2009. évi egyesületi, társadalmi szervek támogatására fordítható 
keretösszeg felosztásáról az alábbiak szerint határozott:  

 
 

Szervezet neve Megítélt 

összeg eFt 

Szép Öregkor Nyugdíjasok Egyesülete 40   

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 152 

Polgárőr Egyesület 150 

Dobbantó Néptáncegyüttes 310 

Római Katolikus Egyház 40 

Római Kat. Egyházk. Karitász csoportja 20 

Ametiszt Csoport 20 

Faluvédő és -Szépítő Közh. Egy. 100 

Tűzköves Színjátszó-kör       120 

Mozgáskorlátozottak Helyi Csop. 30 

Közösségfejlesztők Egyesülete 80 

Vakok és Gyengénlátók Szentesi Csoportja 20 

Siketek és Nagyothallók Szentesi Csoportja 20 

Összesen: 1102 

 

 
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy az érintettekkel a 
pályázat eredményét közölje, valamint a támogatási szerződést kösse 
meg.  
 
A támogatás 50 %-át  a 2009. év I. félévében, 50 %-át a II. félévben  
vehetik igénybe a nyertes pályázók.  
 
A képviselő-testület az Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérésének 
megfelelően a tisztségviselők 102.000,- Ft összegű tiszteletdíját  
átcsoportosítja  támogatáskénti felhasználásra, mellyel az Egyesület 
támogatási keretét megemeli.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Gémes László polgármester 
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A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző, Váradi Jánosné gazd. oszt. vez. és a támogatásban részesített 
szervezetek. 
 

 
Gémes László polgármester előterjesztette a szociális ellátásokról és a szociális 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására 
vonatkozó írásos anyagot (11. sz. melléklet). 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a szociális ellátásokról és a szociális 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló – többször módosított – önkormányzati 
rendeletet az írásos anyag alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal megalkotta 
 
 

7/2009. (IV.09.) Ör. rendeletét 
 

a szociális ellátásokról és a szociális gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló – 
többször módosított – 13/2000. (III.29.) Ör. módosítására 

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és 
Szolgáltató Kht. átalakulására vonatkozó írásos anyagot (12. sz. melléklet).  
Az anyaggal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért a Kht. nonprofit Kft-vé történő 
átalakulására, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
60/2009. (IV.09.) KT. 
 
Tárgy: A Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Kht. átalakulása. 
 

Határozat 
 

1.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy a 24 % üzletrész mértékéig Szegvár Nagyközségi 
Önkormányzat tulajdonában lévő Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető 
és Szolgáltató Kht. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény 365. § /3/ bekezdése alapján a társasági szerződése 
módosításával 2009. május 1-jétől nonprofit korlátolt felelősségű 
társaságként működjön tovább, és ezen időponttal kéri az átalakulás 
cégbírósági bejegyzését. A társaság új elvezése: Szegvári Falufejlesztő, 



 17 

Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság.  

2.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Kht. Társasági 
szerződése módosítását azzal, hogy a társaság ügyvezetője és 
könyvvizsgálója megbízatása változatlanul 2011. november 3. napjáig 
tart. A képviselő-testület egyben felhatalmazza a polgármestert a 
társasági szerződés aláírására. 

3.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Kht. taggyűlésén az átalakulással kapcsolatos, 
és a jelen határozatban érintett tárgykörökben a taggyűlési 
szavazáson a jelen határozat 1-2. pontjai szerint adja le szavazatát.  

 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Szegvári Falufejlesztő, 
Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaság. 

 
 
 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a víztorony javítás árajánlatára vonatkozó 
írásos anyagot (13. sz. melléklet).  
 
Tóth Lászlóné képviselő elmondta, előrelátóan kellene tervezni, mivel az említett 
társasággal kötött koncessziós szerződés 2010. január 31-én lejár.  
 
Gémes László polgármester véleménye szerint ez két különböző dolog, a felújítást a 
koncessziós szerződést nem érinti.  
 
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető elmondta, a koncessziós díjból kellene 
fedezni a javítás költségeit. 
 
Bárány Józsefné képviselő elmondta, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a víztorony 
javítására vonatkozó előterjesztést. A bizottság az 1./ pont elfogadását javasolta.  
 
Bába Miklós képviselő megkérdezte, van-e annak valamilyen jelentősége, hogy az 
előterjesztésben csak egy ajánlat szerepel?  
 
Gémes László polgármester elmondta, a munka értéke nem akkora, hogy több 
árajánlatot kérjenek. Az AQUAPLUS Kft-nek van kialakult munkakapcsolata.  
Kérte, aki egyetért az 1./ ponttal és azzal, hogy rendeltessék meg a munkát, a 
munkálatokat pedig a koncessziós díjból fizessék ki, kézfeltartással jelezz. 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
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61/2009. (IV.09.) KT. 
 
Tárgy: Víztorony hőszigetelésére árajánlat. 
 

Határozat 
 
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az AQUAPLUS Kft. víztorony hőszigetelésére 
vonatkozó kérelmét és az alábbi döntést hozta: 
 
Elfogadja a Hidroglóbusz Ipari és Kereskedelmi Kft. árajánlatát a 
víztorony hőszigetelési munkálataira, melynek összege 2.165.600,- Ft 
+ áfa.  
 
A képviselő-testület elfogadja az AQUAPLUS Kútfúró, Kútjavító és 
Vízépítő Kft előfinanszírozásra vonatkozó előterjesztését az 
előfinanszírozásra vonatkozóan, melyet 2009-2011. években három 
egyenlő részletben kamatmentesen törleszt vissza.  
 
A törlesztő részlet forrásaként a koncessziós díjat jelöli meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a felújításra és 
finanszírozásra vonatkozó szerződés aláírásával.  
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, AQUAPLUS 
Kútfúró, Kútjavító és Vízépítő Kft 6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1. 
sz. 
 

 
 

7./ Napirendi pont 
 

Egyéb előterjesztések 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, kistérségi megbeszélésen szó volt arról, hogy 
az ivóvíz minőség javító programot célszerű lenne kistérségi szinten megvalósítani. 
A tervezés előkészítő munkáihoz szükség lenne a képviselő-testület 
szándéknyilatkozatára. 
 
R. Nagy Mihály alpolgármester véleménye szerint minden településnek külön-külön 
kellene megvalósítani a vízminőségi programját.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy az ivóvíz minőség javító 
program kistérségi szinten valósuljon meg és készüljön el a szándéknyilatkozat, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
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62/2009. (IV.09.) KT. 
 
Tárgy: Ivóvíz minőség javító program. 
 

Határozat 
  

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
szándéknyilatkozatát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy az 
ivóvízminőség-javító program keretében kistérségi szinten kíván 
pályázni és Szegvár nagyközség területén egyedi víztisztító eljárást 
kíván alkalmazni. 
    

A határozatot kapja: Szentes Kistérség Többcélú Társulása Szentes, 
Kossuth tér 5. sz., Gémes László Polgármester, Pappné Muzsik Renáta 
igazgatási főelőadó 

 
 
 
 
Lukács Istvánné képviselő kérte, hogy a képviselő-testület fejezze ki köszönetét 
mindazoknak, akik közreműködtek a március 15-i ünnepség előkészületében, 
lebonyolításában. Ismertette a május 1-jei programot és elmondta, szeretné, ha minél 
többen részt vennének a rendezvényen.  
 
Bába Miklós képviselő elmondta, a Kossuth szobor környékére nagyobb figyelmet 
kellene fordítani. Ennek rendezése elsősorban a képviselő-testület felelőssége. Nem 
helyén való a szobor körül parkoló kialakítása, amelyre egyébként senki nem adott 
engedélyt.  
 
Gémes László polgármester elmondta, nem tud arról, hogy a szobor körül parkoló 
lenne kijelölve, illetve kialakítva. Az ingatlantulajdonosnak autóbejáró van 
biztosítva, parkoló nincs. Bába Miklós képviselő felvetésére intézkedni fog. 
 
Kovács Béla képviselő megkérdezte, közmunkaprogram keretében megoldható-e a 
Forray Máté Általános Iskolánál portaszolgálat kialakítása?  
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a közfoglalkoztatási tervben van erre utalás. 
Már egy személyt ki is jelöltek erre a feladatra, aki azonban azért nem vállalta, mert 
más munkalehetőség adódott számára. A tavaszi szünet után fog beindulni a 
portaszolgálat, aki egyben kisebb karbantartási feladatokat is el tud majd látni.  
 
Kovács Béla képviselő megköszönte a választ. 
 
Puskásné Halál Ágnes képviselő távozott az ülésről, így a képviselők száma 10 fő. 
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A képviselő-testület személyt érintő ügyek megtárgyalására zárt ülés keretében 
folytatta tanácskozását. 
 

Kmft. 
 
 
Gémes László             Gyömbér Ferencné 
 polgármester                       jegyző 
 
 

Csatordai Ferenc   Tóth Lászlóné 
képviselő, jkv. hitelesítő 

 
 


