Jegyzőkönyv
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. június 17-én tartott
rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen voltak: Gémes László polgármester
Bába Miklós képviselő
Bárány Józsefné képviselő
Bucsányi László képviselő
Csatordai Ferenc képviselő
Kovács Béla képviselő
Puskásné Halál Ágnes képviselő
R. Nagy Mihály alpolgármester
Szabó Tibor képviselő
Tóth Lászlóné képviselő
Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő
Gyömbér Ferencné jegyző
Várkonyiné Mihály Erna Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója

Gémes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította,
hogy a képviselő-testület 11 fővel határozatképes, a képviselő-testületi ülést
megnyitotta. Lukács Istvánné 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 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
99/2009. (VI.17.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.
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 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
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100/2009. (VI.17.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1.) Alapfokú Művészeti Iskola további működése

Gémes László
polgármester

2.) Egyéb előterjesztések
1./ Napirend
Alapfokú Művészeti Iskola további működése

Gémes László polgármester ismertette, a rendkívüli ülés megtartása az Alapfokú
Művészeti Iskola további működtetése érdekében szükséges. Átadta a szót Bárány
Józsefné, Pénzügyi Bizottság elnökének, aki megvizsgálta az Alapfokú Művészeti
Iskola és a FURIOSO Alapítvány gazdálkodását.
Bárány Józsefné képviselő elmondta, hogy tárgyalást folytatott a Művészeti Iskola
igazgatójával és az iskola, valamint az alapítvány könyvelőjével. Ismertette
megállapításait, melyet a 2. sz. melléklet tartalmaz.
Összefoglalásképpen elmondta, hogy az Alapfokú Művészeti Iskolának 890.000 Ft
támogatást javasol és 456.000 Ft értékű eszközvásárlást. A FURIOSO Alapítványnak
300.000 Ft összegű támogatást javasol, valamint Mihály Béláné magánszemélytől
354.000 Ft értékben eszközvásárlásra tett javaslatot. Az önkormányzat kiadása
összesen 2 millió forint, melyet a működési céltartalék terhére biztosíthatunk. Ezen
összeg megfizetése után a Művészeti Iskola és az Alapítvány is ki tudja fizetni
rendezetlen számláit.
Várkonyiné Mihály Erna igazgató elmondta, hogy a normatíva csökkenése
következtében egyre nehezebb helyzetbe került a Művészeti Iskola. Sajnálja, hogy
ilyen döntés meghozatalára kényszerült, de sajnos a következő tanévtől nem tudja
finanszírozni a működést. Az önkormányzat ajánlatát elfogadja, kéri a mielőbbi
pénzügyi lebonyolítást. Sikeres munkát kívánt a jövőre.
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki a Bárány Józsefné pénzügyi bizottsági elnök
által tett javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
101/2009. (VI.17.) KT.
Tárgy: Alapfokú Művészeti Iskola és FURIOSO Alapítvány további működése.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Alapfokú Művészeti Iskola további működésére
vonatkozó szóbeli előterjesztést és az alábbi döntést hozta.
A Képviselő-testület elismeri az Alapfokú Művészeti Iskola eddigi
munkáját, további működtetése érdekében anyagi támogatást nyújt.
1./ Az Alapfokú Művészeti Iskolának 890.000 Ft támogatást nyújt,
továbbá megvásárolja a tulajdonában lévő, összesen 456.000 Ft értékű
eszközt.
2./ A FURIOSO Alapítványnak 300.000 Ft támogatást nyújt.
3./ Mihály Béláné magánszemélytől, a Művészeti Iskola korábbi
fenntartójától 354.000 Ft értékben hangszereket, néptánc ruhákat és
kiegészítőket vásárol meg.
4./ Az önkormányzat a fenti támogatás és vásárlás forrását, összesen
2.000.000 Ft értékben a 2009. évi költségvetés működési céltartaléka
terhére biztosítja.
5./A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi
szerződések aláírásával, az abban szereplő tételek leltározása és
nyilvántartásba vétele után, valamint kéri intézkedését a támogatások
folyósítására.
6./ Várkonyiné Mihály Erna igazgató vállalja, hogy az Alapfokú
Művészeti Iskola és a FURIOSO Alapítvány ki nem fizetett számláit
megfizeti, ennek megtörténte után mindkét szervezet iratait tételesen
átadja.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Váradi Jánosné
gazdálkodási osztályvezető, Várkonyiné Mihály Erna igazgató,
Mihály Béláné Szentes, Petőfi S. u. 3. II/5. sz. alatti magánszemély.
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2./ Napirend
Egyéb előterjesztések

Gémes László polgármester ismerteti a képviselő-testülettel, hogy Szegvár
Nagyközség Önkormányzatának az Első Magyar Kenderfonó Zrt-ben 2.939.000 Ft
névértékű részvénye van, mellyel 0,81 %-kal tulajdonos. A Zrt. ajánlatot tett az
önkormányzat tulajdonában lévő részvénycsomag megvásárlására 700,-- Ft/1.000,-Ft névérték vételáron, összesen 2.057.300,-- Ft-ban, melyet a szerződés aláírását
követő 15 napon belül rendeznek.
Elmondta továbbá, hogy a kendergyár területén található vasúti sín megvásárlása
ügyében többször tárgyalt, javasolta a képviselő-testületnek, hogy a részvény árából
befolyó összegből vásárolja meg a síneket.
Kovács Béla képviselő javasolta a vasúti sínek megvásárlását a polgármester által
ismertetettek alapján.
Bába Miklós képviselő is támogatta a két adás-vételt, azonban szükségesnek tartotta
kikötni, hogy a bontással kapcsolatban más kötelezettséget nem vállaljanak.
A témával kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte a képviselő-testület határozathozatalát a
részvényekkel kapcsolatban.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
102/2009. (VI.17.) KT.
Tárgy: Első Magyar Kenderfonó Zrt-nek önkormányzati részvénycsomag eladása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Első
Magyar Kenderfonó Zrt. ajánlatát elfogadja, az önkormányzat
tulajdonában lévő részvénycsomagot eladja. A részvénycsomag
eladási árát, 2.939.000,-- Ft névértékű részvényért 700,-- Ft/1.000,-Ft névérték vételárat, összesen 2.057.300,-- Ft-ban határozza meg az
ajánlat szerint, a szerződés aláírását követő 15 napon belüli
rendezéssel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi
szerződés aláírásával.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Váradi Jánosné
gazdálkodási osztályvezető, Első Magyar Kenderfonó Zrt.
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Gémes László polgármester kérte a képviselő-testület határozathozatalát a vasúti
sínek megvásárlásával kapcsolatban.

A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
103/2009. (VI.17.) KT.
Tárgy: Első Magyar Kenderfonó Zrt. tulajdonában lévő vasúti pályahálózat
megvásárlására ajánlattétel.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete vételi
ajánlatot tesz az Első Magyar Kenderfonó Zrt. tulajdonában lévő
szegvári kendergyár területén lévő 760 mm nyomtávolságú saját célú
vasúti pályahálózat, 9548,09 m hosszú iparvágányra összesen 2 millió
forint értékben.
A Képviselő-testület kiköti, hogy a vételen kívül más kötelezettséget
nem vállal.
A vételi ár forrásaként az Első Magyar Kenderfonó Zrt.
részvényeladásából származó bevételt jelöli meg.
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert vételi ajánlat
közlésével, a további tárgyalások lebonyolításával.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Váradi Jánosné
gazdálkodási osztályvezető, Első Magyar Kenderfonó Zrt.

Gémes László polgármester javaslatot tett arra, hogy az önkormányzat
kezdeményezze a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú
Társaság, jelenleg Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdoni részének visszavásárlását az
alapító civil szervezetektől: a Szegvári Faluvédő és –Szépítő Közhasznú Egyesülettől,
Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesztők Egyesületétől, Szegvári Horgász
Egyesülettől, „Kurca-völgye” Szegvári Környezet-, Víz- és Természetvédelmi
Egyesülettől. Így a nonprofit kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú lehet. A civil
szervezeteknek a 182/2006. (X.26.) KT. és a 232/2007. (XI.29.) KT. határozatokkal
felhalmozási célú kölcsönt nyújtott az önkormányzat azért, hogy a törzstőkét meg
tudják fizetni.
Bárány Józsefné képviselő támogatta a tulajdonrész megvásárlásának lehetőségét a
civil szervezetektől.
Más kérdés, hozzászólás a témával kapcsolatban nem hangzott el.
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Gémes László polgármester kérte a képviselő-testület határozathozatalát a Kht.
tulajdonrész megvásárlásának kezdeményezésére.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
104/2009. (VI.17.) KT.
Tárgy: Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság civil tulajdoni része megvásárlásának
kezdeményezése.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
kezdeményezi a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság civil szervezeti
tulajdon jogának, üzletrészének megvásárlását, így a Szegvári
Faluvédő és –Szépítő Közhasznú Egyesület, Szegváriak Szegvárért
Közösségfejlesztők Egyesülete, Szegvári Horgász Egyesület, „Kurcavölgye” Szegvári Környezet-, Víz- és Természetvédelmi Egyesület,
üzletrészét kívánja megvásárolni egyenként 570.000 Ft-ért.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert és a Kht. ügyvezetőjét,
hogy a megvásárlásra vonatkozó kezdeményezést ismertesse a
taggyűléssel, illetve további tárgyalásokat folytasson a megvásárlással
kapcsolatban.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Szegvári
Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság, Váradi Jánosné gazdálkodási
osztályvezető.

Gémes László polgármester személyt érintő ügyek megtárgyalásának folytatására
zárt ülést rendelt el.

A zárt ülés bezárása után a képviselő-testület nyílt ülés keretében folytatta a
tárgyalást.
Gémes László polgármester ismertette a Szegvár-Mártély ÁMK Forray Máté
Általános Iskola igazgatójának kérését, melyben takarítói kettős alkalmazás miatt 6
havi bér és járulékának biztosítását kéri a működési tartalék terhére.
Kérdés, hozzászólás a témával kapcsolatban nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte a képviselő-testület határozathozatalát.
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
106/2009. (VI.17.) KT.
Tárgy: Átcsoportosítás kettős alkalmazás miatt (Forray Máté Általános Iskola).
Határozat
Szegvár
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Szegvár-Mártély ÁMK Forray Máté Általános Iskola
igazgatójának munkabér és járulékai átcsoportosítására vonatkozó
kérelmét és az alábbi határozatot hozta.
A képviselő-testület hozzájárul 6 havi munkabér, összesen 504.000,-Ft és annak járulékai, összesen 174.000,-- Ft átcsoportosításához a
működési céltartalék terhére a takarítói kettős alkalmazásból
adódóan.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átcsoportosítás
átvezetésével az önkormányzat és intézményei 2009. évi
költségvetésében.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Váradi Jánosné
gazdálkodási osztályvezető, Túriné Gál Anikó iskola igazgató.

Gémes László polgármester ismertette Szegvár-Mártély ÁMK Forray Máté Általános
Iskola igazgatójának kérését, melyben az intézmény költségvetésében szereplő, a
nyári munkálatok elvégzéséhez szükséges pénzösszeg céltartalékból történő
átcsoportosítását kérte.
Javasolta, hogy a lány WC, szertár és a fiúöltöző épületének lapos tető helyett normál
tetőre való cserélését, valamint az új iskola tornaszobájának ráccsal történő ellátását –
pénzügyi forrás hiányában – ne biztosítsa az önkormányzat, az új iskola bejárati
ajtajának ráccsal történő ellátására 60.000 Ft átcsoportosítását javasolta.
Kérdés, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban nem volt.
Gémes László polgármester kérte a képviselő-testület döntését, aki az új iskola
bejárati ajtajának ráccsal történő ellátására 60.000 Ft átcsoportosítását javasolja,
kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
107/2009. (VI.17.) KT.
Tárgy: Új iskola bejárati ajtajának ráccsal történő ellátása.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Szegvár-Mártély ÁMK Forray Máté Általános Iskola
igazgatójának kérését és az alábbi határozatot hozta.
Az Új iskola bejárati ajtajának ráccsal történő ellátására az intézmény
felhalmozási céltartalékából 60.000 Ft-ot átcsoportosít.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Váradi Jánosné
gazdálkodási osztályvezető, Túriné Gál Anikó iskola igazgató.

Gémes László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a
májusban meghozott CÉDE, TEKI (kerékpárút), TEKI (térfigyelő rendszer), TEUT
pályázatokra vonatkozó határozatokat pontosítani kell az önerő tekintetében.
Ennek megtörténte előtt javasolta az önkormányzati rendelet elfogadását, melyben a
felújítási kiadásokra lett átcsoportosítva a pályázati önerő.
Kérte a képviselő-testület döntését, hogy a hiánypótlás során ez az Ör. és a
határozatok benyújthatók legyenek.
Gémes László polgármester kérte a 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (II.26.) Ör.
módosítását (3. sz. melléklet).
A képviselő-testület 11 igen szavazattal megalkotta
9/2009. (VII.17.) Önkormányzati rendeletét
Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 2/2009.
(II.26.) Ör. módosítására

Gémes László polgármester kérte, aki a CÉDE benyújtására a határozat
módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
108/2009. (VI.17.) KT.
Tárgy: 90/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása.
Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Pályázat
az önkormányzati fejlesztések területi kötöttségek nélküli támogatása
(CÉDE) benyújtására” tárgyú, 90/2009. (V.28.) KT. határozat önrészre
vonatkozó részét az alábbiakban módosítja:
„A képviselő-testület az önrészt az önkormányzat és intézményei
2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.26.) Ör. 6. sz. melléklete
szerint KT. felhalmozási céltartalék CÉDE pályázati önerő nyílászáró
csere keretéből biztosítja.”
Megtörtént ezen összeg átvezetése az önkormányzat 2009. évi
kiadásait részletező 2. sz. melléklet 10. sorába. Részben önálló
intézmény Szegvár-Mártély ÁMK CÉDE pályázati önerő nyílászáró
csere felhalmozási célú támogatásértékű kiadás címre. A tényleges
intézményi kiadás 2. sz. melléklet 9. sorában jelenik meg.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető.

Gémes László polgármester kérte, aki TEKI pályázat határozatának módosításával
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
109/2009. (VI.17.) KT.
Tárgy: 88/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása.
Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Pályázat a
területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása
hátrányos helyzetű térségekben, településeken” (TEKI) pályázat
benyújtására tárgyú 88/2009. (V.28.) KT. határozat önrészre
vonatkozó részét az alábbiakban módosítja:
„A képviselő-testület az önrészt az önkormányzat és intézményei
2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.26.) Ör. 6. sz. melléklete
szerint KT. felhalmozási céltartalék TEKI pályázati önerő kerékpárút
keretéből biztosítja.”
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Megtörtént ezen összeg átvezetése az önkormányzat 2009. évi
kiadásait részletező 2. sz. melléklet 10. sorába: Polgármesteri Hivatal
TEKI pályázati önerő kerékpárút felhalmozási célú kiadás címre.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető.

Gémes László polgármester kérte, aki a TEKI pályázat határozatának módosításával
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
110/2009. (VI.17.) KT.
Tárgy: 89/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása.
Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Pályázat a
területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása
hátrányos helyzetű térségekben, településeken” (TEKI) pályázat
benyújtására tárgyú 89/2009. (V.28.) KT. határozat önrészre
vonatkozó részét az alábbiakban módosítja:
A képviselő-testület az önrészt az önkormányzat és intézményei 2009.
évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.26.) Ör. 6. sz. melléklete szerint
KT. felhalmozási céltartalék TEKI pályázati önerő térfigyelő kamerák
felszerelése keretéből biztosítja.
Megtörtént ezen összeg átvezetése az önkormányzat 2009. évi
kiadásait részletező 2. sz. melléklet 10. sorába: Polgármesteri Hivatal
TEKI pályázati önerő térfigyelő kamerák felszerelése felhalmozási
célú kiadás címre.

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető.
Gémes László polgármester kérte, aki a TEUT pályázat határozatának módosításával
egyetért, az kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
111/2009. (VI.17.) KT.
Tárgy: 87/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása

Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Pályázat
a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának,
korszerűsítésének támogatása (TEUT)” pályázat benyújtására tárgyú
87/2008. (V.28.) KT. határozat önrészre vonatkozó részét az
alábbiakban módosítja:
„A képviselő-testület az önrészt az önkormányzat és intézményei
2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.26.) Ör. 6. sz. melléklete
szerint KT. felhalmozási céltartalék TEUT pályázati önerő Malom
utca keretéből biztosítja.”
Megtörtént ezen összeg átvezetése az önkormányzat 2009. évi
kiadásait részletező 2. sz. melléklet 10. sorában: Polgármesteri
Hivatal TEUT pályázati önerő Malom utca felhalmozási célú kiadás
címre.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető.
Gémes László polgármester több előterjesztés hiányában megköszönte a képviselőtestület munkáját és az ülést bezárta.
Kmft.

Gémes László
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző

Bárány Józsefné
Bába Miklós
képviselők, jkv. hitelesítők

