Jegyzőkönyv
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. május 28-án 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 alpolgármester
Szabó Tibor képviselő
Tóth Lászlóné képviselő
Gyömbér Ferencné jegyző
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető
Csurka Zoltánné óvodavezető
Pintér Lászlóné EESZI intézményvezető
Szirbik Imre országgyűlési képviselő
Szigeti Miklós Kistérségi Társ. Munkaszerv. vezetője
Balogh-Szabó Imre Rendőrkapitányság vezető
Kun József Rendőrkapitányság körz. ov.
Zsombó Zoltán körzeti megbízott
Kapás Tamás körzeti megbízott

Gémes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította,
hogy a képviselő-testület 10 fővel határozatképes, a képviselő-testületi ülést
megnyitotta. Puskásné Halál Ágnes képviselő jelezte késését. Dr. Vigh-Molnár
Henriett képviselő jelezte távolmaradását. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Bába
Miklós és Bárány Józsefné képviselőket. Kérte, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők
személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
69/2009. (V.28.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.
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Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Bába Miklós és Bárány Józsefné
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.
70/2009. (V.28.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1./ Beszámoló a lejárt határidejű
határozatokról

Gémes László
polgármester

2./ Beszámoló a két ülés között történt
eseményekről, fontosabb intézkedésekről

Gémes László
polgármester

3./ Beszámoló a Szentes Kistérség Többcélú
Társulása 2008. évi munkájáról

Gémes László
polgármester

4./ Beszámoló a Kistérségi Fejlesztési Tanács
2008. évi munkájáról

Gémes László
polgármester

5./ Rendőrség beszámolója a település
közrend, közbiztonság helyzetéről

Balogh-Szabó Imre
kapitányságvezető

6./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület
tevékenységéről

Nóbik László
elnök

7./ Egyéb előterjesztések

3
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 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
71/2009. (V.28.) KT
Tárgy: Zárt ülés elrendelése.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete személyt
érintő ügyek megtárgyalásának idejére elrendelte a zárt ülést.

1./ Napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Gémes László polgármester elmondta, lejárt határidejű határozat a „Tanítói örökség”
megállapítására vonatkozó javaslat, melyet zárt ülés keretében tárgyalta meg a
képviselő-testület.
2./ Napirendi pont
A polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről, fontosabb
intézkedésekről

Gémes László polgármester elmondta, írásos anyag nem került a képviselő-testület
elé. Tájékoztatta a testületet arról, hogy az idősek otthonánál a felújítás befejeződött.
Az átadás megtörtént. Ebben az időszakban sok pályázatot nyújtott be az
önkormányzat, pl. óvoda felújítására. Ifjúsági szálláshelyre benyújtott pályázatot 2
héten belül bírálják. Pornóapátin megnézték a falufűtést.
Kérdés, hozzászólás a szóbeli beszámolóval kapcsolatban nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki a polgármester beszámolóját a két ülés között
történt eseményekről, fontosabb intézkedésekről – az elhangzottak alapján –
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
76/2009. (V.28.) KT.
Tárgy: A polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről, fontosabb
intézkedésekről.
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Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a
polgármester írásos beszámolóját a két ülés között történt
eseményekről, fontosabb intézkedésekről.

3./ Napirendi pont
Beszámoló a Szentes Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi munkájáról
Gémes László polgármester előterjesztette a Szentes Kistérség Többcélú Társulás
2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót (2. sz. melléklet).
Bucsányi László képviselő megkérdezte, hogy a társulás irányításában hány ember
dolgozik és mennyibe kerül ez a társulásnak?
Gémes László polgármester elmondta, mindkét munkaszervezet feladatait ugyan az
a személy látja el, ezért szerepel mindkét anyagban. Arra nem tud választ adni, hogy
mennyibe kerül a foglalkoztatásuk.
Szigeti Miklós munkaszervezet vezető elmondta, van néhány kolléga, aki
szerződéssel van foglalkoztatva. A munkavégzést 2 alaptörvény határozza meg. A
kistérségi társulási irodánál jelenleg 2 főt alkalmaznak. Ismertette a helyi
vidékfejlesztési iroda létszámát. Az éves költségvetés 13 millió forint.
Bucsányi László képviselő elmondta, a televízióban látott egy interjút a középiskolák
visszavételével kapcsolatban, amire pontosan nem tud visszaemlékezni. A lényeg az
volt, hogy a kistérségi társulás a visszaadást 1/3 részben finanszírozza. Nem
emlékszik arra, hogy a Szegvári Önkormányzat erre adott volna felhatalmazást a
kistérségi tanácsnak.
Szirbik Imre országgyűlési képviselő, Szentes Kistérségi Társulás elnöke
megjegyezte, Bucsányi László képviselőnek fél információja van az interjúról.
Elmondta, pontosan mi hangzott el az interjún. Több variáció hangzott el az iskolák
működtetésével kapcsolatban. Szóba jött annak a lehetősége is, hogy 3 fenntartója
lesz az iskolának. Az interjú alkalmával úgy fogalmazott, az iskola működtetője lehet
a megye, a város és akár a kistérségi társulás is.
Bába Miklós képviselő elmondta, bizottsági ülésen is elhangzott a gyermekorvosok
bevonása az ügyeletbe. Megkérdezte, miért van szükség arra, hogy az orvosokat
bevonják az ügyeletbe?
Szirbik Imre elmondta, beteg gyermek esetében teljesen más a szülői magatartás.
Sok esetben a szülő nem az ügyeletre, hanem a kórházba rohan gyermekével, mert
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úgy érzi, ott kap igazán megfelelő orvosi ellátást. Kevés esetben fordul elő, hogy a
kórházban az orvos azt mondja a szülőnek, hogy vigye el gyermekét az orvosi
rendelőbe. Ez természetesen a gyermek állapotától függ.
Bába Miklós képviselő megköszönte a választ. Elmondta, a lakosságnak tovább kell
adni ezt az információt.
Gémes László polgármester elmondta, valamennyi bizottság tárgyalta az írásos
beszámolót. Felkérte a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk javaslatát.
Bába Miklós bizottsági elnökhelyettes elmondta, az Egészségügyi, Szociális és
Segélyezési Bizottság ülésére késve érkezett.
Lukács Istvánné elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság sajátos
nevelést igénylő gyermekek kellő ellátást kapnak mind logopédus, mind pedig
gyógypedagógus tekintetében. Örvendetes, hogy a pedagógiai szakszolgálatnál
nagyon jó szakemberek működnek. Nagyon fontos lenne a magatartás zavarral
küszködő gyermekek problémájának kezelése. Véleménye szerint meg kellene oldani
egy gyermekpszichológus alkalmazását. Kiemelték a családok átmeneti otthonának
fontosságát. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta.
Gémes László polgármester elmondta, nagy valószínűséggel lehetőség lesz
gyermekpszichológus alkalmazására pályázati úton.
Csatordai Ferenc bizottsági elnök elmondta, az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a
beszámolót és azt elfogadásra javasolta.
Tóth Lászlóné bizottsági elnök elmondta, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és
Településfejlesztési Bizottság az írásos beszámolót elfogadásra javasolta. A bizottság
véleménye az volt, hogy a szerződés megkötésekor a jelzőrendszer ingyenes volt.
Amikor a kft. átvette a működtetését, az anyagi támogatást a település nem vállalta
fel.
Bárány Józsefné elnök elmondta, a Pénzügyi Bizottság a Szentes Kistérség Többcélú
Társulása 2008. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadásra javasolta.
Gémes László polgármester kérte, aki a Szentes Kistérség Többcélú Társulása 2008.
évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.

77/2009. (V.28.) KT.
Tárgy: Beszámoló a Szentes Kistérség Többcélú Társulás 2008. évi tevékenységéről.
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Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Szentes Kistérség Többcélú Társulás 2008. évi
tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Szirbik Imre
polgármester, kistérségi társulás elnöke, Szigeti Miklós kistérségi
társulás munkaszervezetének vezetője.

4./ Napirendi pont
Beszámoló a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2008. évi tevékenységének
tapasztalatairól
Gémes László polgármester előterjesztette a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2008. évi
Tevékenységének tapasztalatairól szóló írásos beszámolót (3. sz. melléklet).
Megkérdezte Szigeti Miklóst, a kistérségi társulás munkaszervezetének vezetőjét,
van-e kiegészítenivalója az anyaggal kapcsolatban?
Szigeti Miklós, a kistérségi társulás munkaszervezetének vezetője elmondta, nem
kívánja kiegészíteni az írásos anyagot.
Bucsányi László képviselő megkérdezte, melyik az a két település, amelyik nem az
elmaradott település közé tartozik?
Szigeti Miklós válaszában elmondta, a kistérség 8 települése közül Szegvár és
Szentes tartozik a két nem elmaradott település közé. A minisztérium mutatószám
rendszer alapján határozza meg az országos listát.
Bucsányi László képviselő elmondta, a mutatószámokkal lehet a legjobban
manipulálni. Véleménye szerint így is nagyon kevés támogatást kap mindkét
település, függetlenül attól, hogy nem az elmaradott települések közé tartozik.
Gémes László polgármester elmondta, ebbe legkevésbé a települések szólhatnak
bele.
Kovács Béla képviselő megkérdezte, lehet-e tudni, hogy fejlesztés címén milyen
összegek érkeztek a térségbe és milyen fejlesztésekre?
Szirbik Imre polgármester, 2007-2008-ban a tényleges kifizetés 2,5 milliárd forint.
270 millió forint érkezett csak Szegvárra. Kiemelte a szennyvízcsatorna hálózat
előkészítését, amely 72 millió forint, az agrártámogatások 86,6 millió forint, ÖNHIKI
93 millió forint. A kormányzati program egyedüli példája volt ebben a térségben a
Szentes-Szegvárt összekötő 51-es út megépítése, amely most már a biztonságosabb
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közlekedést szolgálja. Elmondta, a munkahely teremtő pályázatoknál van jelentősége
a település besorolásának. Csongrád megyében Szeged után a szentesi kistérségnek
van a legfejlettebb mutatója, melyre nagyon büszke. Teljesen más egy település
munkahely teremtésének esélye akkor, ha egy autópálya csomópont van a határában.
Szentes kistérség az egyéb mutatói mellett a fejlett települések közé tartozik.
Megjegyezte, egyes pályázati alapokra több pályázat érkezik be, mint amennyi pénz
rendelkezésre áll.
Gémes László polgármester felkérte a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok
javaslatát.
Bába Miklós bizottsági elnökhelyettes elmondta, az Egészségügyi, Szociális és
Segélyezési Bizottság az írásos beszámolót elfogadásra javasolta.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2008. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadásra
javasolta.
Csatordai Ferenc bizottsági elnök elmondta, az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
anyagot, azt az írásos előterjesztés alapján elfogadásra javasolta.
Tóth Lászlóné bizottsági elnök elmondta, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és
Településfejlesztési Bizottság az anyagot elfogadásra javasolta.
Bárány Józsefné bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi Bizottság az írásos
beszámolót elfogadásra javasolta.
Gémes László polgármester kérte, aki a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2008. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
78/2009. (V.28.) KT.
Tárgy: Beszámoló a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2008. évi tevékenységének
tapasztalatairól.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Kistérségi
Fejlesztési
Tanács
2008.
évi
tevékenységének tapasztalatairól szóló beszámolót és azt elfogadta.
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Szirbik Imre
polgármester, kistérségi társulás elnöke, Szigeti Miklós kistérségi
társulás munkaszervezetének vezetője.
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5./ Napirendi pont
Rendőrség beszámolója a település közrend, közbiztonság helyzetéről

Gémes László polgármester előterjesztette a rendőrség beszámolóját a település
közrend, közbiztonság helyzetéről (4. sz. melléklet). Átadta a szót Kun Józsefnek, a
Rendőrkapitányság körzeti osztályvezetőjének.
Kun József körzeti osztályvezető elmondta, a két körzeti megbízott sokrétű feladatot
lát el Szegvár nagyközségben rendőrként és helyi lakosként is. Örömmel tölti el az a
tény, hogy a rendőrök a korábbi évekhez viszonyítva több időt töltöttek el a település
közterületén. A helyi körzeti megbízottak segítségével több vezetői engedélyt vontak
el. 2008-ban az elmúlt 5 évhez képest a legkevesebb baleset történt Szegváron.
A személyi sérülések száma csökkent a fokozott közterületi jelenlég érezteti hatását.
Érezhető, hogy többet vannak a körzeti megbízottak jelen. A közbiztonságra
vonatkozóan kiemelt feladat a garázdaság és rongáló cselekmény elkövetésének
megakadályozása. Ez a feladat nem csak körzeti megbízottakra, illetve a velük együtt
dolgozó polgárőrökre hárul, hanem a Szentesi Rendőrkapitányságra is. Az akciókba
társszerveket vontak be. Céljuk továbbra is Szegvár lakói nyugalmának megőrzése.
Megköszönte a helyi média segítségét abban, hogy rajtuk keresztül
megismerkedhettek a helyi körzeti megbízottak elérhetőségéről. Köszönetet mondott
a helyi polgárőröknek a Szegváron végzett tevékenységükért, segítségükért, azokért
a technikai eszközökért, melyeket a körzeti megbízottak rendelkezésére bocsátanak,
nagyban segítik munkájukat.
Gémes László polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést és átadta a szót
Balogh-Szabó Imre rendőrkapitányság vezetőnek.
Balogh-Szabó Imre rendőrkapitányság vezetője ismertette a bűncselekmények
statisztikáját az írásos anyag alapján. Elmondta, a közterületi állomány nagyobb
óraszámban tudott szolgálatot teljesíteni, mint az elmúlt évben. Ez 5000 órás többlet
jelenlétet jelent. Ebből következik, hogy Szegvár nagyközségben is több szolgálati
időt tudtak teljesíteni. A személyes sérüléses jogsértéseken kívül valamennyi
bűncselekmény kategóriában csökkentek a statisztikai számok. Pozitív irányú
változást jelent a tulajdon elleni lopások számának csökkenése. A lakásbetörések
száma csökkent, A bűnügyi szolgálat 60 %-os eredményességi mutatót jelent. Ezzel a
legeredményesebb kapitányság a Szentesi Rendőrkapitányság.
5 év legkevesebb személyi sérüléses balesete történt 2008-ban. Ebben jelentős
szerepet játszott a zéró tolerancia elvének maradéktalan megkövetelése, illetve a
„Tiszta fejjel” program keretében számos olyan akciót hajtottak végre, amely ezeket a
pozitív eredményeket hozta létre. 5 év viszonylatában mindössze 3 halálos közúti
baleset történt, 68 esetben léptek fel ittas járművezetővel szemben.
Fontos szempont, hogy a helyi rendőrök helyben teljesítenek szolgálatot, ez
korábban kritikaként hangzott el a képviselő-testületi ülésen. A média lehetőséget
biztosít arra, hogy havi 1-2 alkalommal rövid tájékoztatást adjon rendőrkapitányság
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munkájáról helyi viszonylatban. Felvetődött annak lehetősége, hogy a Center
sörözőben drog megelőzési előadások megtartására kerülhetne sor. Több alkalommal
is sor került prevenciós előadássorozat megtartására.
Megköszönte az önkormányzatnak az egész évi támogatást, valamint a
polgárőrségnek a tevékenységét. Elmondta, példa értékű az a munka, és támogatás,
melyet a településen tapasztalt. Szegvár nagyközségben szolgálatot teljesítő két
körzeti megbízott nagyon sokat tett a település lakóinak közbiztonságáért, ezért
külön köszönetét fejezte ki.
Gémes László polgármester megköszönte a rendőrkapitányság vezetőjének szóbeli
kiegészítését.
Tóth Lászlóné képviselő a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottság nevében köszönetét fejezte ki a két körzeti megbízott, illetve a polgárőrök
lelkiismeretes munkájáért. Kezdeményezte, hogy a képviselő-testület írásban fejezze
ki köszönetét a község lakossága nevében.
Lukács Istvánné képviselő megkérdezte, milyen tapasztalatok születtek a térfigyelő
rendszerrel kapcsolatban?
Kapás Tamás körzeti megbízott elmondta, a kamera rendszer folyamatos bővítés
alatt áll. Nagyon jó szolgálatot tesz a központban felállított térfigyelő kamera.
Gémes László polgármester elmondta, az önkormányzat pályázatot nyújt be a
térfigyelő rendszer további kiépítésére. A korábban felszerelt kameráknak
köszönhető, hogy javult a közbiztonság helyzete Szegváron.
Bucsányi László képviselő elmondta, a statisztika nem tér ki a húszezer forint alatti
lopásokra. A lakóotthonban lakói bandába verődve járják a környéket. A fiatalabb
korosztály tart és fél tőlük. Megkérdezte, az Országos Rendőrkapitányság adott-e ki
parancsot rendőröknek bizonyos kvóták teljesítésére?
Balogh-Szabó Imre rendőrkapitányság vezetője elmondta, kvóták teljesítésére
vonatkozó utasítással, illetve paranccsal pályafutása alatt nem találkozott és nem is
adott a végrehajtói állomány részére. Elmondta, a lakóotthonos fiatalok
csoportosulására fel fog figyelni. Gyakrabban fognak járőrözni a lakóotthon
utcájában és környékén.
Elmondta, húszezer forint alatti lopás nem minősül bűncselekménynek, csak
szabálysértésnek. Szabálysértési ügyekben az önkormányzattal tartják a kapcsolatot.
A rendőrség nem jogalkotó, hanem jogalkalmazó. A kisebb értékű lopások korábban
is szerepeltek valamilyen statisztikában.
Bába Miklós képviselő köszönetét fejezte ki a szolgálatot teljesítő két körzeti
megbízottaknak, illetve a polgárőröknek a munkájukért. Véleménye szerint a
közbiztonság megőrzése érdekében nagyobb állami támogatásban kellene részesülni
a rendőröknek.
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Tóth Lászlóné képviselő elmondta, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és
Településfejlesztési Bizottság ülésén részt vett a körzeti megbízott, illetve a polgárőr
egyesület elnöke, akik részletesen beszámoltak munkájukról. Úgy érzi, a médián
keresztül kötelessége néhány dologról szót ejteni, ami a bizottsági ülésen elhangzott.
Megfigyelték a szolgálatot teljesítő rendőrök, hogy sajnos az emberek nem becsülik
meg értékeiket. Könnyelműen, lezáratlanul hagyják kerékpárjukat, illetve azon
táskákat hagynak kint. Nagymértékben megkönnyítené a tulajdon elleni lopás
elkövetőjének elfogását, ha időben jeleznék az emberek értéktárgyaik eltűnését.
Elmondta, gyakran lehet találkozni azzal, hogy fiatalkorúak bandákba szerveződnek
és így követnek el lopásokat. A bizottság a rendőrség beszámolóját elfogadásra
javasolta.
Gémes László polgármester elmondta, annak ellenére, hogy a házalás tiltott a
településen, többször előfordul, hogy kereskedők járják az utcákat. Sajnálatos, hogy
néhány esetben maga a lakos hívja oda lakására a kereskedőt. Óvakodni kell a vidéki
munkásoktól, akik néhány hétig a településen dolgoznak.
Lukács Istvánné képviselő kérte, hogy a rendőrök tartsanak előadást az alsó
tagozatos gyermekek számára. Köszönetét fejezte ki szolgálatot teljesítő rendőröknek
a településen végzett munkájukért.
Gémes László polgármester elmondta, felvetődött a KRESZ oktatása alsó
tagozatban, mivel a gyerekek zöme kerékpárral közlekedik.
Puskásné Halál Ágnes képviselő megérkezett az ülésre, így a képviselők száma 11 fő.
Bucsányi László képviselő elmondta, büszke a Szentesi Rendőrkapitányság
eredményeire, melyhez gratulált.
Gémes László polgármester kérte, aki a rendőrség beszámolóját a település közrend,
közbiztonság helyzetéről elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
79/2009. (V.28.) KT.
Tárgy: Rendőrség beszámolója a település közrend, közbiztonság helyzetéről.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a rendőrség beszámolóját a közrend, közbiztonság
helyzetéről, melyet elfogadott.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Balogh-Szabó Imre
Városi Rendőrkapitányság Vezetője Szentes.
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Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület
írásban mondjon köszönetet a rendőrség munkájáért, illetve a körzeti
megbízottaknak, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
80/2009. (V.28.) KT.
Tárgy: Köszönet a Rendőrség munkájáért.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
képviselő-testülete
megtárgyalta a rendőrség beszámolóját a település közrend és
közbiztonsági helyzetéről.
A beszámoló kapcsán köszönetét és elismerését fejezte ki az ebben
közreműködő Szentes Városi Rendőrkapitányság Vezetőjének, a
Kapitányság állományának, kiemelten a Szegvár nagyközségben
szolgálatot teljesítő két körzeti megbízottnak: Zsombó Zoltánnak és
Kapás Tamásnak.
További munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánt.
A határozatot kapja: Balogh-Szabó Imre Városi Rendőrkapitányság
Vezetője és általa a rendőrkapitányság állománya, Zsombó Zoltán és
Kapás Tamás helyi Körzeti Megbízott.

6./ Napirendi pont
Tájékoztató a Polgárőr Egyesület tevékenységéről
Gémes László polgármester előterjesztette a Polgárőr Egyesület tevékenységéről
szóló tájékoztatót (5. sz. melléklet).
Nóbik László polgárőr egyesület elnöke elmondta, a Csongrádi Polgárőr
Egyesülettel megállapodást kötöttek egy Matrix autó működtetésére vonatkozóan. A
jövőben motoros szolgálatot szeretnének bevezetni. Ezt a feladatot a tagok saját
motorkerékpárral látják el. Megköszönte jelenlévőknek a dícsérő szavakat.
Hozzátette, az önkormányzat és a vállalkozók nagymértékben hozzájárulnak a
feladatuk sikeres ellátásához. Jó munkakapcsolat alakult ki a Teleházzal, a
pályázatok megírásában nagyon sok segítséget kaptak és kapnak. Megköszönte a
rendőrkapitány úr segítségét.
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Lukács Istvánné képviselő kérte, hogy a Kék hírek továbbra is műsoron legyen.
Tóth Lászlóné képviselő elmondta, a Szegvári Polgárőr Egyesület tagjai 2008-ban 114
alkalommal teljesítettek szolgálatot, mely 570 óra volt. A szolgálatban résztvevők
száma általában 3-3 fő volt, 2008. évben az összes szolgálatban eltöltött idő 1710 óra
volt. A járőrszolgálat során gépjárművel összesen 7021 km-t tettek meg a polgárőrök.
A megtett útra összesen 540, 16 liter volt a gépjárművek üzemanyag fogyasztása. A
rendőrséggel közösen teljesítettek szolgálatot, mely összesen 160 óra szolgálati időt
tett ki. A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság
javasolta, hogy a testület írásban mondjon köszönetet a Polgárőr Egyesület
munkájáért.
Bába Miklós képviselő elmondta, a polgárőrség a közbiztonság fenntartásához nyújt
segítséget, ezért az államnak speciálisan kellene kezelni ezt a szervezetet. Több
támogatásban kellene részesülnie, mint amennyit valójában kapnak.
Gémes László polgármester kérte, aki a Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
81/2009. (V.28.) KT.
Tárgy: Tájékoztató a Polgárőr Egyesület tevékenységéről.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót, melyet
tudomásul vett.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Nóbik László
Polgárőr Egyesület Elnöke.

Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület
írásban mondjon köszönetet a Polgárőr Egyesület településért tett munkájáért,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
82/2009. (V.28.) KT.
Tárgy: Köszönet a Polgárőrség munkájáért.
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Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
képviselő-testülete
megtárgyalta a Polgárőrség munkájáról szóló tájékoztatót.
A tájékoztató kapcsán köszönetét és elismerését fejezte ki az ebben
közreműködő Polgárőr Egyesület Vezetőségének és az Egyesület
valamennyi tagjának.
További munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánt.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Nóbik László
Polgárőr Egyesület Elnöke és általa az Egyesület Tagsága.

7./ Napirendi pont
Egyéb előterjesztések
Gémes László polgármester előterjesztette a közfeladatok ellátásának
felülvizsgálatára vonatkozó írásos anyagot (6. sz. melléklet). Kérdés, vélemény az
anyaggal kapcsolatban nem hangzott el. Az anyaghoz tartozik a költségvetési
szervek alapító okiratának módosítása.
Kérte, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
83/2009. (V.28.) KT.
Tárgy: Közfeladatok ellátásának felülvizsgálata.

Határozat
1. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV. törvény 44.§./4/ bekezdésében foglalt kötelezettségének – mint
irányító szerv – eleget téve, a „Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala” elnevezésű költségvetési szerve /székhelye.
6635. Szegvár, Szabadság tér 2. / közfeladat ellátásának módját
szervezeti szempontból felülvizsgálta, s megállapította, hogy a
költségvetési szerv további működése önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szervként 2009. július 1-je után is indokolt.
Erre való tekintettel Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
költségvetési szerv – jelen határozat
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1.számú mellékletét képező – Alapító Okiratát 2009. július 1-jei
hatállyal elfogadja. A Polgármesteri Hivatal 254/2007. (XII.13.) KT.
számú határozatával elfogadott Alapító okiratát 2009. május 31.
napjával hatályon kívül helyezi.
2. Szegvár Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV. törvény 44.§./4/ bekezdésében foglalt kötelezettségének – mint
irányító szerv – eleget téve, az „Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény” elnevezésű költségvetési szerve /székhelye. 6635.
Szegvár, Hunyadi J. u. 27./ közfeladat ellátásának módját szervezeti
szempontból felülvizsgálta, s megállapította, hogy a költségvetési
szerv további működése önállóan működő költségvetési szervként
2009. július 1-je után is indokolt. Erre való tekintettel az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv – jelen
határozat 2.számú mellékletét képező – Alapító Okiratát 2009. július
1-jei hatállyal elfogadja. Az EESZI 222/2008. (XII.18.).KT. számú
határozatával elfogadott Alapító okiratát 2009. május 31. napjával
hatályon kívül helyezi.
3. Szegvár Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV. törvény 44.§./4/ bekezdésében foglalt kötelezettségének – mint
irányító szerv – eleget téve, a „Szegvár-Mártély Általános Művelődési
Központ” elnevezésű költségvetési szerve /székhelye. 6636. Mártély,
Fő u. 49./ közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból
felülvizsgálta, s megállapította, hogy a költségvetési szerv további
működése önállóan működő költségvetési szervként 2009. július 1-je
után is indokolt. Erre való tekintettel a Szegvár-Mártély Általános
Művelődési Központ költségvetési szerv – jelen határozat 3.számú
mellékletét képező – Alapító Okiratát 2009. július 1-jei hatállyal
elfogadja. A Szegvár-Mártély ÁMK 152/2008. (VIII.28.) Kt.
határozatával elfogadott Alapító okiratát 2009. május 31. napjával
hatályon kívül helyezi.
A képviselő-testület felkéri Mártély Község Önkormányzatát a
Szegvár-Mártély ÁMK alapító okiratának elfogadására.

4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy nyújtson be kérelmet a
Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságához – az 13.pontban hozott döntésről a határozat és az alapító okiratok
megküldésével – a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés
céljából.
Határidő: 2009. június 1.
Felelős: Gyömbér Ferencné jegyző

15
5. A Képviselő-testület megerősíti, hogy az eddig társulás, illetve
többcélú kistérségi társulás keretében ellátott feladatait továbbra is
társulási formában kívánja működtetni, e feladatokra külön
költségvetési szervet nem kíván létrehozni.
6. A képviselő-testület felkéri az intézmények vezetőit, hogy az új
alapító okiratokban előforduló változásokat az intézményei szervezeti
és működési szabályzatokban vezessék át.
A határozatot kapja: Gyömbér Ferencné jegyző, Magyar
Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága Szeged, Szentes
Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezetének vezetője, érintett
intézmények vezetői, Váradi Jánosné gazd. osztályvezető.

Gémes László polgármester előterjesztette a Költségvetési szervek alapító okiratának
hatályon kívül helyezése, illetve a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján az alapító okiratok elfogadása
tárgyú anyagot (7. sz. melléklet). Kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban nem
hangzott el.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
84/2009. (V.28.) KT.
Tárgy: Költségvetési szervek alapító okiratainak hatályon kívül helyezése, illetve a
költségvetési jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. alapján az alapító
okiratok elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV. törvényből 2009. június 1. napjáig adódó intézkedési kötelezettséget
és a
1.)

Gondozási Központ,
- Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon,
- Családsegítő Központ,
- Hajléktalan Segítő Központ,
- Városellátó Intézmény
alapító okiratának 2009. június 30. napjával történő hatályon kívül
helyezését, egyidejűleg jelen határozat mellékletét képező alapító
okiratokat jóváhagyja.
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2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozatról
tájékoztassa Szentes Város Polgármesteri Hivatalát.
Határidő: 2009. június 3.
Felelős: Jegyző
A határozatot kapja: Szegvár Nagyközség Polgármestere, Szentes Város
Jegyzője és az általa érintettek.

Gémes László polgármester előterjesztette a vízmű kezelőépület tetőszerkezetének
felújítására vonatkozó írásos kérelmet (8. sz. melléklet). Kérte, aki a vízmű
kezelőépület tetőszerkezetének felújításával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
85/2009. (V.28.) KT.
Tárgy: Vízmű kezelőépület tetőszerkezetének felújítása.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta
az
AQUAPLUS
Kft.
vízmű
kezelőépület
tetőszerkezetének felújítására vonatkozó ajánlatát és az alábbiak
szerint határozott.
A Szegvári Falufejlesztő Üzemeltető és Szolgáltató Kht. árajánlata
szerint a kiviteli költség 342.000,-- Ft + Áfa.
A biztosító a tetőfelújítás költségéből 26.700,-- Ft + Áfa összeget térít.
Az AQUAPLUS Kft. 137.150,-- Ft + Áfa, bruttó 164.500,-- Ft
finanszírozását vállalta.
A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a koncessziós díjból a
fennmaradó 137.150,-- Ft + Áfa, bruttó 164.500,-- Ft összeget a
munkálatok elvégzéséhez biztosítsa.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, AQUAPLUS Kft.
Sándorfalva, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Pappné
Muzsik Renáta igazgatási főelőadó.
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Gémes László polgármester ismertette az önkormányzati megbízólevél aláírásával
kapcsolatos írásos előterjesztést (9. sz. melléklet).
R. Nagy Mihály alpolgármester elmondta, vannak olyan tervező irodák, amelyek
nem mennek ki egyeztetni az önkormányzathoz.
Gémes László polgármester kérte, aki felhatalmazza a megbízó levél aláírásával,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
86/2009. (V.28.) KT.
Tárgy: Önkormányzati megbízólevél aláírása (Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító
Konzorcium)
Határozat
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dél-Alföldi
Ivóvízminőség-javító Konzorcium által lefolytatott közbeszerzési eljárás
keretében nyertesként kihirdetett és megbízott AQUAPROFIT Műszaki,
Tanácsadási és Befektetési Zrt. által vezetett tervezői konzorcium részére a
következő megbízást adja, illetve, annak ellátásához az alábbi
„Meghatalmazás és Megbízólevél” című dokumentumot írja alá:

MEGHATALMAZÁS ÉS MEGBÍZÓLEVÉL
Alulírott, Gémes László
Szegvár Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a Képviselőtestület ………./……./………… sz. határozata alapján ezúton
meghatalmazom az
AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.
által képviselt és vezetett konzorciumot konzorciumi tagok:
1. AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.
(7621 Pécs, Rákóczi u. 1),
2. FŐMTERV Fővárosi Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt
3. ÖKO Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és
Fejlesztési Zrt. ( … ),
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ill. a konzorcium jogszerű képviseletét ellátó AQUAPROFIT Műszaki,
Tanácsadási és Befektetési Zrt.-t, hogy a

„Dél –alföldi Régió ivóvízminőség javítása – Ivóvíz 3.1”

a)
b)
c)
d)
-

tárgyú program keretén belül, a településen szolgáltatott ivóvíz
minőségének javítására irányuló előkészítési és tervezési feladatokhoz az
előzetes megvalósíthatósági tanulmányban felsorolt változatok közül:
az önkormányzat által a tervismertető tárgyaláson megfogalmazott
vélemény figyelembevételével,
a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Konzorciumi Tanácsa
jóváhagyása esetén, a DARFT Kht., mint Megbízó,
a Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztérium szakfőosztálya és Fejlesztési
Igazgatósága, mint Közreműködő,
és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Támogató –
a felsoroltak mindegyike –
által elfogadott és továbbtervezésre javasolt megoldás-változatok elvi
vízjogi engedélyeztetése és környezetvédelmi engedélyeztetése során, az
érintett hatóságok előtt az önkormányzat nevében eljárjon.
A Megbízott személyesen, illetve a nevében és a Megbízott felelősségével
eljáró bármely természetes vagy jogi személy, az eljárása során köteles a
fenti szervek által elfogadott és jóváhagyott megoldást és álláspontot
képviselni. Eljárásáról a Megbízó kérésére írásban vagy személyes
megjelenés keretében helyzetjelentést, tájékoztatást ad, amiről a Megbízó
Önkormányzat polgármestere a belső szervezeti és működési, hatásköri
szabályai szerint köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni, vagy szükség
esetén határozathozatalt kezdeményezni.
A Felek az a) – d) pontokban felsoroltak által jóváhagyott
dokumentumokba foglalt kötelezettségeket kötelesek végrehajtani, tűrni
vagy elősegíteni.
Jelen határozatot a Képviselő-testület a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító
Konzorcium Konzorciós Szerződésében, valamint a „A Dél-alföldi Régió
Ivóvízminőség-javító Programja”című, EU-támogatással megvalósítani
tervezett nagyprojekt előkészítésének részleges finanszírozása (NFH-ENV 1/2005)
tárgyú Támogatási Szerződésben foglalt kötelezettségeire való tekintettel
hozta meg.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, AQUAPROFIT Műszaki,
Tanácsadási és Befektetési Zrt. (7621 Pécs, Rákóczi u. 1),
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Gémes László polgármester előterjesztette az 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009.
(II.26.) Ör. módosítására vonatkozó javaslatot (10. sz. melléklet). Átadta a szót Bárány
Józsefné elnöknek.
Bárány Józsefné elnök elmondta, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az önkormányzati
rendelet módosítására vonatkozó írásos javaslatot. Azt elfogadásra javasolta.
Gémes László polgármester kérte, aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal megalkotta
8/2009. (V.28.) Ör. rendeletét
az
Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról
szóló 2/2009. (II.26.) rendelet módosítására

Gémes László polgármester előterjesztette a TEKI, TEUT, CÉDE pályázatok
benyújtására vonatkozó írásos anyagot (11. sz. melléklet). Részletesen ismertette a
pályázatok célját. Kérdés, vélemény az anyaggal kapcsolatban nem hangzott el.
Kérte, aki egyetért a pályázatok benyújtásával és az önrész biztosításával,
kézfeltartással jelezze.

Gémes László polgármester ismertette a Malom utca útburkolatának felújítására
vonatkozó írásos előterjesztést (12. sz. melléklet). Kérte, aki a pályázat benyújtásával,
önrész biztosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
87/2009. (V.28.) KT
Tárgy: Pályázat a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának,
korszerűsítésének támogatása (TEUT).
Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a
Dél-Alföldi
Regionális
Fejlesztési
Tanács
által
települési
önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének
támogatása (TEUT) kiírt pályázat benyújtásához.
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A pályázat célja a Malom utca útburkolatának felújítása.
A támogatás mértéke 50 %-os. A pályázat benyújtásához 50 % önrész
biztosítása szükséges, amely összege: 2.218.114 Ft.
A képviselő-testület az önrészt az önkormányzat és intézményei 2009.
évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.26.) Ör. 6. sz. melléklete szerinti
felhalmozási céltartalék terhéből biztosítja.
A pályázat összes költsége: 4.436.228 Ft.
A pályázat beadási határideje: 2009. június 19.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Huszka Anita
projekt felelős.

Gémes László polgármester ismertette a kerékpárút megépítésére vonatkozó írásos
előterjesztést (13. sz. melléklet). Elmondta, két héten belül lakossági megbeszélést fog
tartani a kerékpárút kiépítésével kapcsolatban. Kérdés, vélemény az anyaggal
kapcsolatban nem hangzott el. Kérte, aki egyetért a pályázat benyújtásával és az
önrész biztosításával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
88/2009. (V.28.) KT.
Tárgy: Pályázat a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések
támogatása hátrányos térségekben, településeken (TEKI).
Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt területi
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása
hátrányos helyzetű térségekben, településeken (TEKI) kiírt pályázat
benyújtásához.
A pályázat célja kerékpárút építése, térkő burkolattal a Mindszenti
utcán 1271 m hosszúságban.
A fejlesztés várható eredményei: a kerékpározás balesetveszélyének
csökkentése, az út tehermentesítése.
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A támogatás mértéke 85%-os. A pályázat benyújtásához 15% önrész
biztosítása szükséges, amely összege: 2.521.808 Ft
A képviselő testület az önrészt az önkormányzat és intézményei
2009.évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.26) ÖR.6. sz. melléklete
szerinti felhalmozási céltartalék terhéből biztosítja.
A pályázat összes költsége: 16.812.056 Ft
A pályázat beadási határideje: 2009. június 19.
Képviselő-testület

felhatalmazza

a

polgármester,

a

pályázat

benyújtására.

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Huszka Anita
projekt felelős.

Gémes László polgármester ismertette a térfigyelő rendszer bővítésére, térfigyelő
kamerák felszerelésére vonatkozó írásos előterjesztést (14. sz. melléklet). Ismertette
az összköltségvetést és az önrész biztosításának összegét. Kérte, aki egyetért a
pályázat benyújtásával és az önrész biztosításával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
89/2009. (V.28.) KT.
Tárgy: Pályázat a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések
támogatása hátrányos helyzetű térségekben, településeken (TEKI)

Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt területi
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása
hátrányos helyzetű térségekben, településeken (TEKI) kiírt pályázat
benyújtásához.
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A pályázat célja térfigyelő rendszer bővítése, térfigyelő kamerák
felszerelése a Kinizsi, illetve a Mindszenti utcán.
A fejlesztés várható eredményei: a közbiztonság javulása
A támogatás mértéke 85%-os. A pályázat benyújtásához 15% önrész
biztosítása szükséges, amely összege: 304.598 Ft
A képviselő testület az önrészt az önkormányzat és intézményei
2009.évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.26) ÖR. 6. sz. melléklete
szerinti felhalmozási céltartalék terhéből biztosítja.
A pályázat összes költsége: 2.030.651 Ft
A pályázat beadási határideje: 2009. június 19.
Képviselő-testület

felhatalmazza

a

polgármester,

a

pályázat

benyújtására.

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Huszka Anita
projekt felelős.

Gémes László polgármester ismertette a CÉDE pályázattal kapcsolatos írásos
előterjesztést (15. sz. melléklet). Kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban nem
hangzott el. Kérte, aki a pályázat benyújtásával és az önrész biztosításával egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
90/2009. (V.28.) KT.
Tárgy: Pályázat az Önkormányzati fejlesztések területi kötöttség nélküli támogatása
(CÉDE) benyújtására.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által az Önkormányzati
fejlesztések területi kötöttség nélküli támogatása (CÉDE) kiírt pályázat
benyújtásához.
A pályázat célja az óvoda nyílászáróinak kicserélés.
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A fejlesztés várható eredményei: nagyobb fokú energiatakarékosság
elérése
A támogatás mértéke 85%-os. A pályázat benyújtásához 15% önrész
biztosítása szükséges, amely összege: 457.805 Ft
A képviselő testület az önrészt az önkormányzat és intézményei
2009.évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.26) Ör. 6. sz. melléklete
szerinti felhalmozási céltartalék terhéből biztosítja.
A pályázat összes költsége: 3.052.031 Ft
A pályázat beadási határideje: 2009. június 19.
Képviselő-testület

felhatalmazza

a

polgármester,

a

pályázat

benyújtására.

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Huszka Anita
projekt felelős.

Gémes László polgármester ismertette a kerékpárút hálózat fejlesztésére vonatkozó
írásos előterjesztést (16. sz. melléklet). Kérte, aki a pályázat benyújtásával és az
önrész biztosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
91/2009. (V.28.) KT.
Tárgy: Pályázat a DAOP-2009-3.1.2/A Kerékpárút hálózat fejlesztésére.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a
Dél-Alföldi Regionális Operatív Programban meghirdetett kerékpárút
hálózat fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásához.
A pályázat várható eredményei: a kerékpározás balesetveszélyének
csökkentése, az út tehermentesítése.
A támogatás mértéke 90 %-os. A pályázat benyújtásához 10 % önrész
biztosítása szükséges, amely összege: 11.541.422 Ft.
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A Képviselő-testület az önrészt az önkormányzat és intézményei 2009.
évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.26.) ör. 6. sz. melléklete szerint
felhalmozási céltartalék terhéből biztosítja.
A pályázat összes költsége: 115.414.212 Ft.
A pályázat beadási határideje: 2009. június 4.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a pályázat
benyújtására.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Huszka Anita
projekt felelős.

Gémes László polgármester előterjesztette a felhalmozási hitelkeret igénylésére
vonatkozó írásos anyagot (17. sz. melléklet). Elmondta, az említett pályázatok
utófinanszírozásúak, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatnak meg kell előlegezni a
pályázatok lebonyolításához szükséges összeget, mely az elszámolás után kerül csak
a bankszámlára.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
92/2009. (V.28.) KT.
Tárgy: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél
előfinanszírozási hitelkeret igénylése.

felhalmozási

pályázat

Határozat
1.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Szegvár
és
Vidéke
Takarékszövetkezetnél
a
pályázatok
előfinanszírozása érdekében felhalmozási pályázat előfinanszírozási
hitelkeret igényléséről döntött.
2.) A fenti hitelkeret 50 millió Ft-ról 3 év időtartamra szól és csak a
nyertes felhalmozási célú pályázatok lebonyolításához használható
fel.
3.) A kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat plusz 3 %,
egyszeri kezelési költség 1 % a felvett hitel összeg után, valamint a fel
nem használt összeg után 1 % rendtartási jutalék.
4.) A felhasznált hitel felvétele és visszafizetése külön erre a célra
rendszeresített beruházások, felújítások lebonyolítási számlán
bonyolódik.
5.) A felhasznált hitel visszafizetése a pályázatok elszámolása után
kapott támogatásokból történik a kamatokkal együtt.
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6.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
hitelkeret biztosítása érdekében járjon el a pénzintézetnél és a nyertes
pályázatokra külön-külön kössön szerződéseket a hitel folyósítása
érdekében.
Felelős: Gémes László polgármester
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Berkeczné Csák
Andrea igazgatási osztályvezető.

Gémes László polgármester kérte, aki a szennyvíz beruházás pályázati nyertes
összegére vonatkozó előfinanszírozás lehetőségével egyetért, kézfeltartással jelezze
(18. sz. melléklet).
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
93/2009. (V.28.) KT.
Tárgy: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél felhalmozási célú hitel felvétele a
szennyvíz-csatorna rendszer kiépítésének előkészületi munkáihoz.
Határozat
1.) Önkormányzatunk KEOP-1.2.0/1F-2008-0088 azonosító számú
pályázattal 71.714.500 Ft nettó összeget nyert a szennyvíz-csatorna
rendszer kiépítésének előkészületi munkáihoz. A pályázat
utólagos finanszírozású, ezért Szegvár Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél a
fenti projekt lebonyolításához egy éves időtartamra felhalmozási
célú hitel felvételéről döntött a fenti összegben.
2.) A fenti hitel 1 év időtartamra szól és csak a nyertes felhalmozási
célú pályázat lebonyolításához használható fel.
3.) A hitel felvétele és visszafizetése a külön erre a célra
rendszeresített számlán bonyolódik.
4.) A felhasznált hitel visszafizetése a pályázat elszámolása után
kapott támogatásból történik
5.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt,
hogy a hitel biztosítása érdekében járjanak el a pénzintézetnél.
Felelős: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző.
Határidő: azonnal
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A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Berkeczné Csák
Andrea igazgatási osztályvezető.

Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a víziközmű társulat által
felvett előfinanszírozáshoz kézfizető kezességet vállaljon fel az önkormányzat,
kézfeltartással jelezze (19. sz. melléklet).
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
94/2009. (V.28.) KT.
Tárgy: A Szegvári Víziközmű Csatornamű Társulat által az OTP Bank Nyrt-től
felvett felhalmozási célú hitel felvételével kapcsolatos kezességvállalás.
Határozat
1.) Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be I. fordulóként a KEOP1.2.0/0F-2008-0088 azonosító számon, mellyel 71.714.500 Ft-ot
nyert
szennyvízcsatorna-rendszer
kiépítésének
előkészítő
munkáihoz. A szükséges pályázati önerőt a Szegvári Víziközmű
Csatornamű Társulat biztosítja a lakosok által befizetett
lakáskassza megtakarításokból 12.955.500 Ft összegben.
A fenti pályázati önerőt a Szegvári Víziközmű Csatornamű
Társulat az OTP Bank Nyrt-től felhalmozási célú hitelként veszi fel
a lakáskassza szerződések lejártáig a 4/2009. (V.19.) IB. határozat
alapján.
2.) A Társulat által felvett fenti hitel visszafizetésére
önkormányzatunk készfizető kezességet vállal..
Felelős: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér
Ferencné jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető,
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető.

Gémes László polgármester ismertette a Kht. támogatására vonatkozó írásos
előterjesztést (20. sz. melléklet). Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban
nem hangzott el. Kérte, aki a Kht. támogatásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
95/2009. (V.28.) KT.
Tárgy: Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaság
támogatása.
Határozat
6.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú
Társaságnak 400 eFt felhalmozási célú támogatást nyújt 2 db
fűnyíró gép vásárlásához. A fedezetet önkormányzatunk a
felhalmozási célú tartalék eszközvásárlási kerete terhére biztosítja.
7.) A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy gondoskodjon
az előirányzat átvezetéséről.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Berkeczné Csák
Andrea igazgatási osztályvezető.

Gémes László polgármester előterjesztette a MIO CONTO Kft. bérleti díj
elengedésére vonatkozó kérelmet (21. sz. melléklet).
Bába Miklós képviselő javasolta a kérelem pozitív elbírálását, mivel a kft. szegvári
embereket foglalkoztat. A szerződésben kössék ki a 45 fő szegvári foglalkoztatását.
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy december 31. napjáig a
MIO CONTO Kft.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
96/2009. (V.28.) KT.
Tárgy: MIO CONTO Kft. bérleti díj elengedésére vonatkozó kérelme.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a MIO CONTO KFT. kérelmét és az alábbiak szerint
döntött. Az önkormányzat tulajdonában lévő, Szegvár, Állomás u. 9.
sz. alatti ingatlant – melyet a HUMÁN KFT bérelt - 2009. június 1.
napjától a MIO CONTO KFT. részére bérbe adja.

28

A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy 2009. június 1. napjától
2009.december 31. napjáig a megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatását végző MIO CONOTO KFT. a Szegvár, Állomás u. 9.
szám alatti ingatlanért bérleti díjat ne fizessen.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a MIO CONTO
KFT-vel a bérleti szerződést fenti döntése értelmében kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Gémes László polgármester
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, MIO CONTO Kft.,
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető.

Gémes László polgármester ismertette a Szegvári Diáksport Egyesület levelét,
melyben köszönetüket fejezik ki egy gumiszőnyeg beszerzéséért és az ugrógödör
elkészítéséért (22. sz. melléklet).
A polgármester megköszönte Szabó Tibor képviselő úr segítségét.
Lukács Istvánné képviselő lakossági kérést tolmácsolt a fürdőjárattal kapcsolatban.
Elmondta, három helyi lakos kereste meg őt ezzel kapcsolatban, akik rendszeresen
járnak át kezelésre. A városban csak taxival tudnak eljutni a szentesi fürdőbe. Kérték
a fürdőjárat visszaállítási lehetőségének felülvizsgálatát.
Gémes László polgármester elmondta, végeztek egy felmérést. Az egy hónap alatt
átlagban 2-3 fő vette igénybe a járatot, ami több ezer forint veszteséget jelentett.
Amennyiben elérné az optimális létszámot, vissza lehetne állítani a járatot.
Lukács Istvánné képviselő elmondta, a nyári rendezvényeket továbbra is szeretnék
megtartani. Elmondta, az Alkotó tábor június 22-től 27-ig tart. Ebben az időpontban
kerül megrendezésre a Civil nap, valamint a Tófesztivál – nyertes pályázat esetében.
A falunapi fesztivál keretében 45. éves néptánc együttes gálaműsorára kerül sor
júliusban. Kérte jelenlévőket, kísérjék figyelemmel a szórólapokat és képviseltessék
magukat jelenlétükkel a programokon. Július 25-én kerül sor a falunapi
rendezvények lebonyolítása. Augusztus 20-án sportnapot szerveznek a sportpályán.
Augusztus 29-én kerül sor a kalácsfesztivál megrendezésére. A rendezvények
egynaposak lesznek.
R. Nagy Mihály alpolgármester elmondta, a lakosság kérte, hogy az önkormányzat
alkosson rendeletet arról, hogy a játszótereken tilos a dohányzás. Az oktatási
intézményeknél pedig táblát lehetne kihelyezni. Megjegyezte, a játszóterekről ki
kellene tiltani a kutyákat is.
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Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvár, Deák F. u. lakóinak
súlykorlátozásra vonatkozó kérelmét (23. sz. melléklet). Javasolta, hogy a Petőfi
utcához hasonlóan történjen meg a súlykorlátozás.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
97/2009. (V.28.) KT.
Tárgy: Deák Ferenc utcában súlykorlátozó tábla elhelyezése.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Deák Ferenc utcai lakosok kérelmét, melyben
utcájukban forgalomkorlátozás bevezetését kérték. A képviselőtestület javasolta a jegyzőnek, hogy a Deák F. utca elejére és végére, a
Kórógy utca felöl „7,5 tonnát meghaladó össztömegű gépjárművel
behajtani tilos” táblákat helyeztessen ki.
A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a közút
állagának védelme érdekében - a közút kezelőjeként - a
forgalomkorlátozás érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
A határozatot kapja: Gyömbér Ferencné jegyző, Pappné Muzsik
Renáta igazgatási főelőadó

Gémes László polgármester előterjesztette a szegvári tekézők sportegyesületének
támogatására vonatkozó írásos anyagot (24. sz. melléklet).
Kérte, aki a szegvári tekézők sportegyesületének támogatásával egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
98/2009. (V.28.) KT.
Tárgy: Szegvári Tekézők Sportegyesületének támogatása.
Határozat
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Szegvári tekézők Sportegyesületének 2009. március 1-től december
31-ig havi 100.800 Ft összegű működési célú támogatást biztosít a
Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaság
részére a 2009. évi költségvetésben meghatározott támogatás terhére.
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2./ A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy gondoskodjon
az előirányzat átvezetéséről.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Berkeczné Csák
Andrea igazgatási osztályvezető.

Több előterjesztés és hozzászólás hiányában a polgármester az ülést bezárta.

Kmft.
Gémes László
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző

Bába Miklós
Bárány Józsefné
képviselő, jkv. hitelesítő

