
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár 
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. március 29-én tartott  
rendkívüli nyílt üléséről.                
 
Jelen voltak:  Gémes László polgármester 
  Bába Miklós képviselő 
  Bárány Józsefné képviselő 
  Bucsányi László képviselő 
  Csatordai Ferenc képviselő 
  Lukács Istvánné képviselő 
  Puskásné Halál Ágnes képviselő 
  R. Nagy Mihály képviselő 
  Tóth Lászlóné képviselő 
   

Gyömbér Ferencné jegyző 
  Csurka Zoltánné óvodavezető 
  Pintér Lászlóné intézményvezető 
  Pajkó Mihály Zsolt iskola igazgató 
 
 
 
Gémes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, 
hogy a képviselő-testület 9 fővel határozatképes, Kovács Béla, Szabó Tibor, Dr. Vígh-
Molnár Henriett képviselők hiányoztak az ülésről, a képviselő-testületi ülést 
megnyitotta. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Bába Miklós és Csatordai Ferenc 
képviselőket. Kérte, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
 
42/2010. (III.29.) KT. 
 
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. 
 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Bába Miklós és Csatordai Ferenc 
képviselőket bízta meg.  
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Gémes László polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 
Mivel módosító javaslat annak megváltoztatására nem hangzott el, kérte elfogadását 
(1. sz. melléklet). 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
43/2010. (III.29.) KT. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása. 
 

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

NAPIRENDI PONTOK: 
 
1. Szociális ellátásokról és szociális   Gémes László 

gondoskodást nyújtó ellátásokról   polgármester  
szóló Ör. módosítása     

 
         2.  Közoktatási, intézkedési terv értékelése  Gémes László 

       polgármester 
            
         3. Egyéb előterjesztések 
 
 

 

1./ Napirend 
 

Szociális ellátásokról és szociális gondoskodást nyújtó ellátásokról  
szóló Ör. módosítása 

 
Gémes László polgármester előterjesztette a szociális ellátásokról és szociális 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását (2. sz. 
melléklet). Átadta a szót Gyömbér Ferencné jegyzőnek. 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, tárgyév április 1-jéig kell meghatározni a 
szolgáltatási önköltség alapján az intézményi térítési díjakat. Ezért az önkormányzati 
rendeletet módosítása szükségessé válik. Az anyagot az önkormányzatoknak április 
15-ig meg kell tárgyalniuk.  
 
Kérdés, vélemény az anyaggal kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki az önkormányzati rendelet módosításával 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal megalkotta  
 

3/2010. (III.29.) 
 
a 
 

szociális ellátásokról és szociális gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 13/2000. 
(III.29.) Önkormányzati rendeletét 

 
 
 

2./ Napirend 
 

Közoktatási, intézkedési terv értékelése (kistérségi) 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a kistérségi közoktatási intézkedési terv 
végrehajtásának értékeléséről szóló írásos anyagot (3. sz. melléklet). Elmondta, a 
képviselő-testület 2008. augusztus 18-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta Szentes 
Kistérség Többcélú Társulása 2008-2014. évekre vonatkozó Kistérségi Közoktatási 
Intézkedési Tervét. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 85. %-ának /4/ 
bekezdése alapján a közoktatási intézkedési terv végrehajtását legalább kétévenként 
értékelni kell és szükség szerint felül kell vizsgálni.  
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a társulási tanács áprilisi ülésén szeretné 
elfogadni az előterjesztést. Ezért kérték a képviselő-testületet, hogy az anyagot – 
lehetőségeihez képest – tárgyalja meg. Kérte a tisztelt képviselő-testületet, hogy az 
anyagot tárgyalja meg.  
 
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki az írásos előterjesztést elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
44/2010. (III.29.) KT. 
 
Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése.  
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Szentes Kistérség Többcélú Társulása 2008-2014. időszakra vonatkozó 
Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terve végrehajtásának értékeléséről 
szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza:  
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1.) Szegvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásáról szóló értékelést 
tudomásul veszi. A képviselő-testület megállapítja, hogy kistérségi 
szinten a közoktatási feladatok végrehajtása az intézkedési tervben 
meghatározottak szerint folyamatos. A Kistérségi Közoktatási 
Intézkedési Terv felülvizsgálata egyelőre nem szükséges.  

 
 

2.) A Képviselő-testület a Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv 
végrehajtását a jogszabályi előírásoknak megfelelően kétévenként – 
legközelebb 2012. évben – értékeli és szükség szerint felülvizsgálja. 
 
Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: Gémes László polgármester 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző, Kistérségi Társulási Iroda Szentes, Kossuth ér 5. sz.  

 
 

3./ Napirend 
 

Egyéb előterjesztések 
 

Gémes László polgármester előterjesztette a Szentesi Kistérségi Kulturális operatív 
programot (4. sz. melléklet). Átadta a szót Gyömbér Ferencné jegyzőnek. 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, ilyen témájú előterjesztésre eddig nem került 
sor. A határozat bevezető mondatát ki kell egészíteni azzal, hogy a „kulturális  
stratégiai rövid távú operatív programját elfogadta.   
Valamennyi településre vonatkozóan megküldték a mellékelt táblázatot. 
 
Bucsányi László képviselő kérte a polgármestert, tolmácsolja az országgyűlési 
képviselőnek, hogy a közművelődést az állam nem támogatja, ezért azt az 
önkormányzatoknak kell finanszírozni. 
 
Lukács Istvánné képviselő tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy elkészült 
Szegvár nagyközség 2010. évi rendezvény naptára. Röviden ismertette annak 
tartalmát. Hozzátette, a lengyel delegáció augusztus 9-16-ig tartózkodik 
községünkben.  
 
Gémes László polgármester megköszönte Lukács Istvánné képviselő szóbeli 
tájékoztatását. Kérte, aki a szentesi kistérség kulturális operatív programját az írásos 
előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
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45/2010. (III.29.) KT. 
 
Tárgy: Szentesi kistérség kulturális stratégiai rövid távú operatív programja. 

 
Határozat 

 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Szentesi kistérség kulturális stratégiai rövid távú 
operatív programját és a következő határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező tervezési 
dokumentumot módosítási javaslat nélkül elfogadja és a Kistérségi 
Fejlesztési Tanácsnak elfogadásra javasolja. 
 

2. A dokumentum konkrét pénzügyi intézkedésekre vonatkozó 
elköteleződést nem tartalmaz. Azon nevesített projektekről, amelyek 
nem szerepelnek az önkormányzat 2010. évi költségvetési 
rendeletében, szükség esetén, önálló előterjesztések alapján, 
határozattal a Képviselő-testület dönt az adott feladatokhoz rendelve. 
 
A határozatot kapja: Kistérségi Társulási Iroda (6600 Szentes, Kossuth 
tér 5.),  Gémes László polgármester, Huszka Anita fogalmazó. 

 
 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, amennyiben valaki jogcím nélkül használ egy 
lakást, a jogcím nélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltével a 
használati díjat a kétszeresére kell emelni. Ezen a díjon a képviselő-testület még nem 
változtatott. 
 
Gémes László polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a jogcím nélküli 
lakáshasználat díját kettő helyett négyszeresére emelje.  
 
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki az önkormányzati rendelet módosításával 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal megalkotta a 
 

4/2010. ((III.29.) 
 

Önkormányzati rendelet 
 

a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 14/2002. (IV.17.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
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Bába Miklós képviselő elmondta, szükségessé vált a Ménes utca kátyúzása. A lyuk 
az egész úttestet keresztezi, a közlekedés balesetveszélyes. Kérte, hogy a falufejlesztő 
kft-nél rendeljék meg a munkálatok elvégzését.  
Elmondta, komoly tereprendezést kellene végezni a volt szeméttelepen.  
 
Gémes László polgármester elmondta, gondoskodni fog a föld eldúratásáról.  
 
Tóth Lászlóné képviselő megkérdezte, van-e az önkormányzatnak tudomása arról, 
hogy a kendergyárban valamit égetnek. Több alkalommal látható a gyár területén a 
füst terjengése.  
 
Gémes László polgármester elmondta, utána fog járni, mitől képződik a füst.  
 
Gémes László polgármester személyt érintő ügy tárgyalásának idejére zárt ülést 
rendelt el.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
46/2010. (III.29.) KT. 
 
Tárgy: Zárt ülés elrendelése. 

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

 
 

Kmft. 
 
 

Gémes László             Gyömbér Ferencné 
 polgármester                       jegyző 
 
 

Bába Miklós   Csatordai Ferenc 
képviselő, jkv. hitelesítő 


