Jegyzőkönyv
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én
Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli
nyílt üléséről
Jelen voltak: Gémes László polgármester,
Bába Miklós képviselő,
Bárány Józsefné képviselő,
Bucsányi László képviselő,
Csatordai Ferenc képviselő,
ifj. Kovács Béla képviselő,
Puskásné Halál Ágnes képviselő,
R. Nagy Mihály képviselő, alpolgármester
Szabó Tibor képviselő,
Tóth Lászlóné képviselő,
Gyömbér Ferencné jegyző,
Giliczéné Molnár Irén Szegvár – Mártély ÁMK főigazgatója,
Berkeczné Csák Andrea ig.oszt.vez.

Gémes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselő-testület 10 fővel határozatképes. A távolmaradását Lukács Istvánné és Dr. VighMolnár Henriett képviselők jelezték. A képviselő-testületi ülést megnyitotta. A jegyzőkönyv
hitelesítésére felkérte R. Nagy Mihály és Csatordai Ferenc képviselőket. Kérte, aki a
jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, az kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
112/2009. (VII.14.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésére felkérte R. Nagy Mihály és Csatordai
Ferenc képviselőket.
Gémes László polgármester a meghívó (1. sz. melléklet) alapján ismertette az ülés
napirendjét. Mivel a napirenddel kapcsolatosan módosító javaslat nem hangzott el, kérte
annak elfogadását.

2

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
113/2009. (VII.14.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.

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

jelen

ülés

NAPIRENDI PONTOK:
1. Intézményi alapító okiratok elfogadása
2. Egyéb előterjesztések
A polgármester rátért az első napirendi pont megtárgyalására.

1. NAPIRENDI PONT
INTÉZMÉNYI ALAPÍTÓ OKIRATOK ELFOGADÁSA

Gémes László polgármester átadta a szót Gyömbér Ferencné jegyző részére.
Gyömbér Ferencné jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet a következőkről. Májusi
képviselő-testületi ülésen fogadták el a költségvetési intézmények alapító okiratát. Több
önkormányzathoz hasonlóan a képviselő-testület a korábbi alapító okiratokat hatályon kívül
helyezte és megalkotott egy újat. Mivel ezt a megoldást a Magyar Államkincstár
nyilvántartása kezelni nem tudta, ezért az önkormányzatokat hiánypótlásra szólította fel.
Ennek megfelelően el kell készíteni a módosító alapító okiratokat, majd ez alapján az
egységes szerkezetű alapító okiratokat. Ezenkívül a kincstár néhány apróbb módosítást,
változtatást javasolt. Ezek átvezetése is megtörtént. Elkészítették a Polgármesteri Hivatal, az
EESZI, a Szegvár – Mártély ÁMK Alapító Okiratának módosítását. Korábban a képviselőtestület elfogadta a Polgármesteri Hivatal és a részben önálló intézmények közötti
együttműködési megállapodást. A hiánypótlásban felszólították az önkormányzatot az
együttműködési megállapodás átdolgozására. Kérte a hiánypótlásban a Magyar
Államkincstár, hogy a Derekegyház Önkormányzat Képviselő-testülete is fogadja el a
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát. Az ÁMK Alapító Okiratát mindkét képviselőtestületnek el kell fogadnia. Mindezek figyelembe vételével terjesztette a képviselő-testület
elé a határozati javaslatot elfogadásra.
Gémes László polgármester mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem
hangzott el, kérte, aki az Alapító Okiratok módosításával egyetért, az kézfeltartással
szavazzon.
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
114/2009. (VII.14.) KT
Tárgy: Intézményi Alapító Okiratok elfogadása.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
törvényből adódó intézkedési kötelezettséget és az alábbi döntést hozta:
1. Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 83/2009. (V. 28.)
Kt. határozatának alábbi részeit - ezen határozat meghozatalával
egyidejűleg - hatályon kívül helyezi:
-1. pont utolsó két mondata,
-2. pont utolsó két mondata,
-3. pont 2-3. mondata.
2. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatal,
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
Szegvár-Mártély Általános Művelődési Központ
elnevezésű intézményeinek alapító okiratát 2009. július 1. napjával ezen
határozat
mellékletét képező módosító okiratokban foglaltak szerint módosítja.
A módosítás elvégzése előtt – az áttekinthetőség érdekében - a
Polgármesteri Hivatal és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
alapító okiratának
rendelkezéseit beszámozta. (1. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal régi alapító
okiratának beszámozása, 2. sz.
melléklet EESZI régi alapító okiratának beszámozása, 3. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása, 4. sz. melléklet
EESZI alapító okiratának módosítása, 5. sz. melléklet Szegvár-Mártély
ÁMK alapító okiratának módosítása)
3. A képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy a fenti módosítást követően
gondoskodjon az alapító okiratok egységes szerkezetbe foglalásáról és a
módosított okirat bejegyzése iránti kérelem határidőben történő
benyújtásáról a Magyar Államkincstár felé.
4.
A képviselő-testület a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. §(4) bekezdése alapján
elfogadja a Polgármesteri Hivatal és a Szegvár-Mártély ÁMK, valamint az
Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény közötti Együttműködési megállapodást. (6. sz. melléklet
Szegvár-Mártély ÁMK-val, 7. sz. melléklet EESZI-vel kötött
együttműködési megállapodás)
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A képviselő-testület felkéri a 2. pontban felsorolt intézmények vezetőit,
hogy a módosító okiratokban előforduló változásokat az intézményi
szervezeti és működési szabályzatokon vezessék át.
Határidő: Hiánypótlási felhívásban szereplő határidő, 5. pont esetében 2009. IX. 30.

Felelős: Gyömbér Ferencné jegyző, 5. pont esetében intézményvezetők.
A
határozatról
értesítést
kap:
Gyömbér
Ferencné
jegyző,
intézményvezetők, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Magyar
Államkincstár 6720 Szeged, Széchenyi tér 9. sz.

2.

NAPIRENDI PONT

EGYÉB ELŐTERJESZTÉSEK

Gyömbér Ferencné jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az ÁFA-változás
miatt az önkormányzat és a Castellum Étterem között létrejött ellátási szerződést módosítani
szükséges. Javasolta az ellátási szerződést az alábbiak szerint módosítani:
2009. július 1. napjától az ebéd térítési díja 500,-- Ft/adagban + ÁFA, az ebéd kiszállításának
díját 84,- Ft + ÁFA.
Gémes László polgármester kérte, aki a térítési díjak módosításával egyetért, az
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
115/2009. (VII.14.) KT
Tárgy: Ellátási szerződés szociális étkeztetésre.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális
étkeztetés biztosítására vonatkozó, a Castellum Étteremmel kötött ellátási
szerződést 2009. július 1. napjával módosítja, és jelen határozat melléklete
szerint jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az ellátási szerződés
aláírására.
Felelős: Gémes László polgármester
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Váradi Jánosné
gazdálkodási osztályvezető, Deák Andorné vállalkozó, Pintér Lászlóné
intézményvezető.

5

Gémes László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Csongrád
Megyei Közgyűlés Elnöke pályázatot írt ki „Település Fejlesztési Alap Játszótér 2009.
pályázat” címmel. A támogatás mértéke 80%. Így a pályázat benyújtásához 20% önerő,
344.520,- Ft szükséges. A pályázat összköltsége 1.722.600 Ft. A Tiszai utcai játszótér
felújítására szeretnék a pályázatot benyújtani. Ehhez kérte a képviselő-testület támogatását.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
116/2009. (VII.14.) KT
Tárgy: Pályázat a Településfejlesztési Alap Játszótér 2009. pályázat benyújtásához.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a
Csongrád Megyei Közgyűlés Elnöke által kiírt Település Fejlesztési Alap
Játszótér 2009. pályázat benyújtásához.

A pályázat célja a Tisza utcán játszótér korszerűsítése.
A támogatás mértéke 80 %-os. A pályázat benyújtásához 20 % önrész
biztosítása szükséges, melynek összege: 344.520,-- 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: 1.722.600 Ft.
A pályázat beadási határideje: 2009. augusztus 7.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Felelős: Gémes László polgármester
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Váradi Jánosné gazd.
osztályvezető, Huszka Anita kabinet munkatársa,

Gyömbér Ferencné jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet a következőkről. A Mártély
Község Önkormányzata megkereste Szegvár Nagyközség Önkormányzatát. Kérte a
hozzájárulását, ahhoz, hogy a mártélyi jegyző tartós távolléte, vagy munkájának
akadályoztatása esetén a helyettesítést Szegvár Nagyközség Jegyzője lássa el a képviselőtestületi ülésen.
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület engedélyezze
a helyettesítést, az kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
117/2009. (VII.14.) KT
Tárgy: Mártély községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala
Jegyzőjének helyettesítése.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kérelmét, melyben
Dr. Tarics Csilla mártélyi jegyző tartós távolléte, akadályoztatása esetére
kezdeményezték Gyömbér Ferencné jegyző helyettesítését
Mártély
Községben.
A képviselő-testület figyelemmel a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 21. § (5) bekezdésére - Dr. Tarics Csilla helyettesítésére
vonatkozó – jelen határozat mellékletét képező - megállapodást elfogadja,
felhatalmazza a polgármestert annak aláírásával.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Balogh Jánosné
polgármester Mártély, Gyömbér Ferencné jegyző, Dr. Tarics Csilla jegyző.
Gémes László polgármester a következő téma megtárgyalásának idejére elrendelte a zárt
ülést.

A polgármester a zárt ülés bezárása után megköszönte a képviselő-testület munkáját és az
ülést bezárta.
Kmft.

Gémes László
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző

R. Nagy Mihály
Csatordai Ferenc
képviselők, jkv. hitelesítők

