Jegyzőkönyv
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. április 29-én tartott
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
Szabó Tibor képviselő
Tóth Lászlóné képviselő
Dr. Vígh-Molnár Henriett
Farkas Sándor országgyűlési képviselő
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló
Gyömbér Ferencné jegyző
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető
Csurka Zoltánné óvodavezető
Pintér Lászlóné intézményvezető
Pajkó Mihály Zsolt iskola igazgató
Zsombó Zoltán kmb.
Kapás Tamás kmb.
Balogh-Szabó Imre kapitányságvezető
Nóbik László Polgárőr Egyesület elnöke
Kosztolányi Sándorné Szegvári Napló

Gémes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította,
hogy a képviselő-testület 11 fővel határozatképes, Kovács Béla képviselő jelezte
távolmaradását, a képviselő-testületi ülést megnyitotta. A jegyzőkönyv hitelesítésére
felkérte R. Nagy Mihály és Dr. Vígh-Molnár Henriett képviselőket. Kérte, aki a
jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
48/2010. (IV.29.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.
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Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével R. Nagy Mihály és Dr. Vígh-Molnár
Henriett képviselőket bízta meg.
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 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
49/2010. (IV.29.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ:
1. Beszámoló a két ülés között történt eseGémes László
ményekről, fontosabb intézkedésekről
polgármester
NAPIRENDI PONTOK:
1. A 2009. évi költségvetési gazdálkodásról
készített mérleg beszámoló megtárgyalása
és elfogadása

Gémes László
polgármester

2. A 2009. évi éves összefoglaló belső
ellenőrzési jelentés

Gémes László
polgármester

3. Rendőrség beszámolója a település
közrend, közbiztonsági helyzetéről

Balogh Szabó Imre
r. alezredes

4. Tájékoztató a Polgárőr Egyesület
tevékenységéről

Nóbik László
elnök

5. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi végrehajtásáról

Pintér Lászlóné
EESZI vezető

6. Beszámoló az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény munkájáról

Pintér Lászlóné
EESZI vezető

7. Egyéb előterjesztések
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Beszámoló a két ülés között történt eseményekről,
fontosabb intézkedésekről
Gémes László polgármester előterjesztette a beszámoló a két ülés között történt
eseményekről, fontosabb intézkedésekről szóló írásos anyagot (2. sz. melléklet). Az
anyaggal kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett. Néhány lakos kifogásolta, hogy a
lomtalanítás időpontjáról későn értesült. Elmondta, a szolgáltató feladata lenne a
lakosság tájékoztatása. A szolgáltató egy hónappal ezelőtt küldött az önkormányzat
részére írásos tájékoztatót a lomtalanításról. Az elmúlt esetekből tanulva az utolsó
pillanatban értesítette ki az önkormányzat a lakosokat éppen azért, hogy különös
csoportok ne garázdálkodjanak a településen. Ezekkel a csoportokkal sok probléma
van. Megköszönte a rendőrkapitányság vezetőjének, a polgárőröknek a segítségét
azért, hogy zökkenőmentesen lezajlott a lomtalanítás a településen.
Az őszi önkormányzati választások még távol vannak, a leendő polgármesterek
kampánya viszont már elindult. Azt terjesztik, hogy a képviselő-testület átjátszotta a
művelődési házat a Kurca Völgye Egyesület tulajdonába. A hírt megcáfolta, mert
nem játszotta át és nem is fogja átjátszani a képviselő-testület a tulajdonjogot. A
Kurca Völgye Egyesületnek volt integrált közösségi szolgáltató tér jogcím birtokosi
kinevezése és az erre kiírt pályázatra csak ő egyedül tudott pályázni. A pályázatot
sikeresen megnyerte, így 53.400.000 Ft-ot fog beinvesztálni a művelődési házba, ami
ezután is önkormányzati tulajdonban fog maradni. A felújítással jelentősen megnő az
épület értéke. Az előző és a leköszönő kormánynak köszönhetően az összes
normatívát elvették a közművelődéstől, ezért az idei évben már nem kap semmit az
önkormányzat a művelődési ház fenntartására. Az önkormányzat saját forrásból
próbálja majd a lakosoknak azt a színvonalat nyújtani, amit a korábbi években már
megszoktak. Ez a pályázat lehetőséget ad arra, hogy három éven keresztül ennek a
közösségi szolgáltató térnek a működését is finanszírozza. Bízik benne, hogy az új
kormány a kistelepülések közművelődését támogatni fogja.
Az a hír terjedt el a településen, hogy a vízmű visszavétele sokba került a
szegváriaknak. Kijelentette, hogy a vízmű üzemeltetését koncessziós szerződés
alapján az AQUAPLUS Kft. látta el. A szerződés lejárt, így a szegvári képviselőtestület úgy döntött, hogy a jövőben nem hosszabbítja meg a koncessziós szerződést,
az üzemeltetést az önkormányzat saját cégével kívánja megoldani. Az átvétel
zökkenőmentesen történt, a vízszolgáltatás ugyan úgy történik, mint eddig. A
dolgozókat a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság foglalkoztatja. Kijelentette, hogy a vízmű átvétele a
szegvári adófizetőknek nem került semmibe. Hozzátette, hogy a szegvári vízhálózat
fejlesztését eddig is a szegvári önkormányzat finanszírozta. Az AQUAPLUS Kft. által
fizetett bérleti, illetve koncessziós díjat az önkormányzat a víz-szolgáltatás
fejlesztésére költötte (víztorony felújítása, Kórógy u. átkötő szakasz, gerincvezeték
kiépítése, vízmű épületének javítása stb.).
Elmondta, hogy a folyamatos kormány rendelet módosításoktól eltekintve a
szennyvízberuházás jól halad. A bekért tanulmánytervek elkészítése szándékos
időhúzás volt, hiszen két év állt rendelkezésre az első fordulós dokumentáció
összeállítására és a második fordulós pályázat benyújtására. Mindezt az
önkormányzat 6-8 hónap alatt megtehette volna. Így a második fordulós pályázat

4
benyújtási határidejét május 19-ére határozták meg. A pályázat elbírálása augusztus
hónapban történik, így szeptemberben már sor kerülhet a szerződéskötésre. A
közbeszerzési eljárás novemberre befejeződik, amennyiben nem lesz újabb
törvénymódosítás. 2011. tavaszán kezdődhet a szennyvízcsatorna hálózat és a tisztító
építése. Az első fordulóra vonatkozó kifizetéseket az önkormányzat teljesítette. A
lakosoknak április 30-ig van lehetőségük a lakáskassza szerződés megkötésére.
Május hónapban egy összegben kell teljesíteni az eddigi befizetéseket. A pályázat
benyújtásáig az önkormányzatnak igazolnia kell az önrészt, melynek fedezetéül a
lakossági befizetés szolgál.
Az országgyűlési választások rendben lezajlottak, nem került sor második fordulós
választásra. Szegváron elsöprő sikert aratott a FIDESZ-KDNP jelöltje, Farkas Sándor,
aki a szavazatok 68 %-át kapta meg. Ezúton gratulált az országgyűlési képviselőnek.
Február hónapban nyújtott be az önkormányzat pályázatot az új iskola felújítására. A
pályázat pozitív elbírálást nyert, így a világítás korszerűsítése és a padlócsere
kivételével megvalósulhat az épület felújítása. A pályázati összeg 14.360.000 Ft vissza
nem térítendő támogatás. A következő tanév elejére nagyon szépen felújított iskola
fogadja a gyerekeket.
A Kurca-völgye egyesület sikeres pályázatot nyújtott be Integrált közösségi és
Szolgáltató Tér kialakítására. A támogatás összege: 53.340.000 Ft, melyből
megvalósulhat a művelődési ház komplex felújítása. Az épület földszinti részén fog
elhelyezkedni a könyvtár, az emeleten található majd a teleház, a klubszobák, a
különböző közösségi terek. Az épület egy klasszikus, igazi integrált közösségi
szolgáltató tér lesz.
Bucsányi László képviselő elmondta, fel volt háborodva, hogy a lomtalanítás
időpontjáról az utolsó napokban értesült. Kérdésére Kiss Ferenc a Szentesi
Városellátó Intézménynél elmondta, hogy azért nem tették bele a Szuperinfoba a
hirdetményt, mert kevesen olvassák el. Megjegyezte, hogy a hivatalnak kötelessége
mindent megtenni annak érdekében, hogy a lakosok időben értesüljenek a
lomtalanítás időpontjáról. Javasolta, hogy a szolgáltató az utolsó számlával adjon
tájékoztatást a legközelebbi lomtalanítás időpontjáról.
Tapasztalja, hogy
lomtalanításkor autóval, vagy kerékpárral járják a „guberálók” az utcákat és elviszik
a számukra értékes hulladékot. Jogilag lehet ez ellen tenni valamit?
Gémes László polgármester elmondta, a csoportoknak a mozgását nem lehet
szabályozni. Véleménye szerint az lehet a megoldás, ha a kihirdetés nem túl
nyilvános és nem túl korai. A másik megoldás pedig az, ha a szolgáltató az utolsó
számlával együtt küld értesítést a lakosnak a lomtalanítás időpontjáról.
Bába Miklós képviselő hozzátette, sokan azért szedik össze a vasakat, hogy a
megélhetésüket ezzel kiegészítsék. Régen az iskolások gyűjtötték a vasat. Ezt újból
lehetne kezdeményezni az iskolában.
Pajkó Mihály Zsolt iskola igazgató elmondta, hogy az iskola május 4-ére szervezi a
hulladékgyűjtést.
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Gémes László polgármester elmondta, a mostani lomtalanítás alkalmával jelentős
mennyiségű vasat vittek el a településről. Sajnálja, hogy nem előbb szervezte meg az
iskola a hulladékgyűjtést. Erre legközelebb jobban oda kell figyelni. A jövőben más
formában kell megszervezni a lomtalanítást.
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a szolgáltató valóban megküldte egy hónappal
ezelőtt a lomtalanítás időpontjáról az értesítést. Azonnali közzététele nem lett volna
célszerű, mert mindenki elfelejtette volna. A lakosok tájékozódhattak a Kurca
televízióból, Szegvár honlapján és plakátokról. A szórólapozást az önkormányzat
hétfőn kezdte el. Talán az előző héten már ez elindulhatott volna. Úgy gondolja, a
lomokat a lakosok előre összepakolják, hogy azokat kihelyezhessék a meghirdetett
napon. Véleménye szerint nem célszerű a településen túlnyúlóan, széles körben
kiküldeni a tájékoztatást. Elnézést kért és elmondta, a jövőben nagyobb
odafigyeléssel hirdetik meg az akciót.
Bucsányi László képviselő hozzátette, nem kell a jegyzőnek ezért elnézést kérnie,
mert a lakosság tájékoztatása a szolgáltató cég feladata. Elsősorban nekik kellene
elnézést kérni.
Farkas Sándor országgyűlési képviselő tisztelettel köszöntötte a képviselő-testületet.
Megköszönte Szegvár állampolgárainak a választás idejére kapott segítséget és azt a
bizalmat, amit a FIDESZ-KNDP iránt tanúsítottak. Elmondta, szeretne ennek a
bizalomnak maradéktalanul eleget tenni. Szeretné a jövőben – az előző évekhez
hasonlóan – a további jó kapcsolatot ápolni a szegvári képviselő-testületen keresztül.
Bízik abban, hogy a bizalom kölcsönös és hosszan tartó.
Gémes László polgármester megköszönte a hozzászólást.
Bucsányi László képviselő megköszönte a szavazó körzetek precíz munkáját.
Gémes László polgármester elmondta, minden egyes választáskor a precizitás volt a
jellemző. Kérte, aki a két ülés között történt eseményekről, fontosabb intézkedésekről
szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
50/2010. (IV.29.) KT.
Tárgy: Beszámoló a két ülés között történt eseményekről, fontosabb intézkedésekről.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – a szóbeli
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a polgármester beszámolóját a két
ülés között történt eseményekről, fontosabb intézkedésekről.
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1./ Napirend
A 2009. évi költségvetési gazdálkodásról készített mérleg beszámoló
Gémes László polgármester a fő napirendi pont tárgyalása előtt előterjesztette a
2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (II.26.) Ör. módosítására vonatkozó javaslatot
(3. sz. melléklet). Megkérdezte a témafelelőst, van-e kiegészítenivalója az anyaggal
kapcsolatban?
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető kérte, hogy az anyag első oldalán a Kht.
szót javítsák ki Kft-re. A 14. oldalon IV. 11-12.) ponthoz hozzátette, az önkormányzat
addig finanszírozta a megjelölt forrást, amíg a pályázati összeg meg nem érkezik.
Gémes László polgármester megköszönte a kiegészítést. Mivel kérdés, vélemény a
rendelet módosításával kapcsolatban nem hangzott el, kérte annak elfogadását.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal megalkotta

5/2010. (IV.29.)
Önkormányzati rendeletét
az
Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 2/2009.
(II.26.) rendelet módosítására

Gémes László polgármester elmondta, a 2009. évi költségvetési gazdálkodásról szóló
mérlegbeszámolót valamennyi bizottság megtárgyalta. Felkérte a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk javaslatát.
Lukács Istvánné bizottsági elnök tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság együttes ülést tartott a Pénzügyi Bizottsággal.
Elmondta, annak idején kétellyel fogadták az ÁMK létrehozását, azóta megváltozott
a véleményük. A tények azt bizonyítják, hogy a döntés nem volt elhamarkodott. Az
önkormányzatnak az ÁMK létrejöttével lényegesen kevesebbe kerül az intézmények
fenntartása. Nagyon fontosnak tartotta a pályázati lehetőségek kihasználását, így az
ÖNHIKI II. fordulós pályázatának benyújtását is. Megköszönte a polgármesteri
kabinet dolgozóinak a pályázatok készítését. Ennek köszönhetően a település egyre
inkább szépül, fejlődik. A beszámolót a könyvvizsgáló hitelesítő záradékkal látta el.
Csatordai Ferenc bizottsági elnök elmondta, az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
írásos beszámolót, azt elfogadásra javasolta.
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Tóth Lászlóné bizottsági elnök elmondta, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és
Településfejlesztési Bizottság a mérleg beszámolót elfogadásra javasolja.
Megállapították, hogy a pályázati források megemelték a település fejlesztési
lehetőségeit. Megköszönte a pénzügyi csoport, valamint a kabinet munkáját.

Gémes László polgármester megköszönte a bizottsági elnök ismertetését. Elmondta,
a 120 millió forintos pályázati támogatás nagyon sokat jelent a településnek, rég nem
volt ilyen. Átadta a szót Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnöknek.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, az Egészségügyi, Szociális és
Segélyezési Bizottság a mérlegbeszámolót elfogadásra javasolta. A bizottság nevében
köszönetet mondott az anyag készítőinek.

Bárány Józsefné bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi Bizottság a mérleg
beszámolót megtárgyalta, azt elfogadásra javasolta. Megköszönte az anyag
elkészítését.

Gémes László polgármester megköszönte a bizottságok elnökeinek ismertetését és
átadta a szót Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgálónak.

Gajdánné Szatmár Mária könyvvizsgáló tisztelettel köszöntötte a szegvári
képviselő-testületet. Elmondta, a gazdálkodási osztállyal egész évben folyamatos a
munkakapcsolat. Szegvár Nagyközség Önkormányzata a pénzügyi és a számviteli
fegyelmet maximálisan betartja. A Szegvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat
költségvetése beépítésre került az önkormányzat rendelet tervezetébe. A belső
ellenőrzést társulás formájában látja el az önkormányzat. A munkatervnek
megfelelően elvégezte feladatát. Az ingatlan vagyon és vagyonnal való gazdálkodás
megegyezik az analitikus nyilvántartással. A tavalyról áthúzódó beruházásokat 2010ben tovább kell folytatni. Elmondta, jogszabályváltozások történtek az ÖNHIKI
pályázattal kapcsolatban. Emiatt sok település nem tudja benyújtani a pályázatot,
mert nem tud megfelelni a törvényi előírásoknak. Ismertette a kiadások főösszegét, a
módosított előirányzatot. A rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.
Megköszönte a gazdálkodási osztály munkáját.

Gémes László polgármester megköszönte a Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló
hozzászólását. Az anyaggal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért
kérte annak elfogadását.
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal megalkotta

6/2010. (IV.29.)
Önkormányzati rendeletét
az
Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

2./ Napirend
A 2009. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
Gémes László polgármester előterjesztette a 2009. évi éves összefoglaló belső
ellenőrzési jelentést (4. sz. melléklet). Elmondta, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
írásos anyagot. Átadta a szót Bárány Józsefné bizottsági elnöknek.
Bárány Józsefné bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a belső
ellenőrzési jelentést, azt elfogadásra javasolta. Különösen nagy öröm, hogy
szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó körülmény
nem merült fel.
Gémes László polgármester megköszönte a Pénzügyi Bizottság elnökének
ismertetését. Kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban nem hangzott el. Kérte,
aki a 2009. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
51/2010. (IV.29.) KT.
Tárgy: 2009. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése
alapján a 2009. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint az
önkormányzat felügyelete alá tartozó –
önállóan működő –
költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves
összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta, azt elfogadta.
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A határozatot kapja: Szentes Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása,
Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Váradi
Jánosné gazdálkodási osztályvezető.

3./ Napirend
Rendőrség beszámolója a település közrend, közbiztonsági helyzetéről
Gémes László polgármester előterjesztette a rendőrség beszámolóját a település
közrend, közbiztonsági helyzetéről (5. sz. melléklet). A képviselő-testület nevében
gratulált Zsombó Zoltán körzeti megbízottnak a Szent György Érdemjel kitüntető
címhez, melyet 2009. évi munkájának elisméréséül kapott.
Megkérdezte Balogh Szabó Imre kapitányságvezetőt, van-e kiegészítenivalója az
írásos anyaggal kapcsolatban?
Balogh Szabó Imre kapitányságvezető megköszönte Gémes László polgármesternek
a dícsérő és elismerő szavakat, mellyel Zsombó Zoltán rendőr törzszászlóst illette.
Hozzátette, hogy Kapás Tamás törzszászlós a rendőrség napja alkalmából kapott a
Csongrád megyei Főkapitányságtól dicséretet és jutalmat.
Gémes László polgármester megköszönte az ismertetést és Kapás Tamás
törzszászlósnak is gratulált. Elmondta, büszke mindkét körzeti megbízottra.
Megköszönte munkájukat mindazért, amit a település lakosságának biztonságáért
tesznek.
Balogh Szabó Imre kapitányságvezető elmondta, a beszámoló részletesen taglalja a
település közbiztonságára vonatkozó adatokat, tényeket statisztikával alátámasztva.
Jelentősen kevesebb bűncselekmény történt Szegváron más településekhez
viszonyítva. A beszámolóban szerepel, hogy a két rendőr a településen belül teljes
óraszámban dolgozott. A szegvári kmb. munkáját alkalmanként tudták támogatni.
A közlekedés biztonsága sarkalatos kérdés. A statisztikai adatok állandó értéket
mutatnak. Mindenki számára megnyugtató, hogy halálos kimenetelű közlekedési
baleset a község területén nem történt. A rendőrkapitányságnak nincs lehetősége
létszám bővítésére, továbbra is a két körzeti megbízott jelenlétére lehet számítani.
Összességében elmondható, hogy Szegvár település közbiztonsága a korábbi
évekhez hasonlóan stabilnak mondható. Valamennyi állampolgár biztonságban
érezheti magát. Támogatnak minden olyan kezdeményezést, amely azt a célt
szolgálja, hogy erősítsék a közterületi jelenlétet. Volt rá eset, hogy kérésre nagyobb
létszámot tudtak a helyszínre vezényelni. Ezt a kérést a jövőben is tudják biztosítani.
Gémes László polgármester megköszönte a kapitányságvezető szóbeli kiegészítését.
Átadta a szót Tóth Lászlóné bizottsági elnöknek.
Tóth Lászlóné elnök elmondta, hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és
Településfejlesztési Bizottság tárgyalta az anyagot. Az ülésre mindkét körzeti
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megbízott meghívást kapott. Kapás Tamás kmb. hivatalos elfoglaltság miatt nem
tudott részt venni az ülésen, Zsombó Zoltán körzeti megbízott viszont igen. A
bizottság valamennyi tagja nevében sok szeretettel gratulál mindkét körzeti
megbízottnak a munkájuk elismeréséért kapott kitüntetéshez. Bizottsági ülésen is
elhangzott, hogy a falu lakosságának összefogására lenne szükség ahhoz, hogy több
kamerát lehessen felszerelni a fontosabb csomópontokon. A körzeti megbízottaknak
erről konkrét elképzeléseik vannak. A gyűjtési akcióhoz felhívást kell közzétenni a
település lakossága részére. A körzeti megbízott bizottsági ülésen elmondta, hogy
jelentős segítséget nyújtott számukra a nyomozásban az, hogy a lakosok időben
jelezték, ha valami gyanúsat észleltek. A bizottság a szóbeli kiegészítéssel együtt
elfogadásra javasolta a rendőrség beszámolóját.
Gémes László polgármester megköszönte az ismertetést.
Bucsányi László képviselő megjegyezte, igaz, hogy Szegváron két körzeti megbízott
van, de nagyon sok esetben egyedül teljesítenek szolgálatot. A településen gyakran
megfordulnak gyanús kinézetű emberek, ilyenkor szükség lenne mindkét rendőr
jelenlétére az ő biztonságuk érdekében is. Megjegyezte, a rendőrség épületére ráférne
egy komoly felújítás. Elmondta, más szervezetek számára (polgárőrség, tűzoltóság) is
szükség lenne szolgálati helyiség kialakítására.
Gémes László polgármester elmondta, a település büszke lehet mindkét körzeti
megbízottra. Hozzátette, a polgárőrök jelentős segítséget nyújtanak a rendőrség
munkájához, amiért köszönetét fejezte ki.
Lukács Istvánné képviselő elmondta, volt időszak, amikor gyakori volt a településen
a besurranásos lopás elkövetése. Véleménye szerint a kamerák felszerelése
visszatartó erő lehet, támogatja további kamerák felszerelését. A lakosok szinte
rögtön észreveszik, ha idegen emberek kerülnek a faluba és ezt az észrevételt
továbbadják másoknak, segítve ezzel a rendőrök munkáját. Elmondta, a horgászok,
vadászok, rendőrök és polgárőrök jól együttműködnek, megköszönte a munkájukat.
Gyermekvédelmi tanácskozáson részt vettek a körzeti megbízottak is. Vannak olyan
súlyos társadalmi problémák, amelyek mellett nem lehet szótlanul elmenni. Nekik,
tanároknak is oda kell figyelni ezekre a problémákra, mert gyermekeket is érint.
Bába Miklós képviselő elmondta, egyetért az elhangzottakkal. Megjegyezte, a
közbiztonság megoldása az állam feladata. Jobban kellene támogatni ennek a
feladatnak az ellátását. Azt lenne természetes hallani, hogy az állam 5 kamerát szerel
fel Szegvár településen, nem pedig azt, hogy a lakosok adják össze az árát.
Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, többször fordult már a két körzeti
megbízotthoz segítségért és azt minden alkalommal meg is kapta, ezért köszönetét
fejezte ki.
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Gémes László polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Kérte, aki a település
közrend, közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót az írásos anyag
alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.

52/2010. (IV.29.) KT.
Tárgy: Rendőrség beszámolója a közrend, közbiztonsági helyzetéről.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a rendőrség beszámolóját a közrend, közbiztonság
helyzetéről, azt a szóban elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadta.
A beszámoló kapcsán köszönetét és elismerését fejezte ki a feladatok
végrehajtásában 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: : Gémes László polgármester, Balogh-Szabó
Imre
Városi
Rendőrkapitányság
Vezetője
és
általa
a
rendőrkapitányság állománya, Zsombó Zoltán és Kapás Tamás helyi
Körzeti Megbízott.

4./ Napirend
Beszámoló a Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Gémes László polgármester előterjesztette a Polgárőr Egyesület tevékenységéről
szóló tájékoztatót (6. sz. melléklet). Megkérdezte Nóbik László elnököt, van-e
kiegészítenivalója az anyaggal kapcsolatban?
Nóbik László Polgárőr Egyesület elnöke elmondta, a Polgárőr Egyesület 1996-ban
alakult 16 fővel. Jelenleg 39 fő rendelkezik igazolvánnyal. A létszám folyamatosan
bővül. Céljuk a község biztonságának elősegítése. A lakossági bejelentéseknek nagy
része a rendőrökhöz érkezik, kisebb része a polgárőrséghez. Az érdemi intézkedést a
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körzeti megbízottak teszik. Az egyesület az önkormányzat, a vállalkozók
segítségével és a pályázati lehetőségekkel működik. Megköszönte a támogatásokat és
segítséget, melyet a munkájukhoz kapnak.
Gémes László polgármester megköszönte Nóbik László elnöknek a kiegészítést és
átadta a szót Tóth Lászlónénak.
Tóth Lászlóné elnök elmondta, a Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló
tájékoztatót a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság
tárgyalta. A tájékoztatóból kiemelte azt a fontos adatot, hogy 2009-ben 145
alkalommal teljesítettek szolgálatot, ez összesen 3480 óra. A szolgálat teljesítéséért a
polgárőrök munkabért nem kapnak. Vigyáznak ránk, illetve javainkra,
terményeinkre, ahol mezőőrség már régóta nem működik, amiért mi hálával
tartozunk. Véleménye szerint kell egy is összefogás ahhoz, hogy megkönnyítsük az ő
munkájukat. Az állam ugyan nem ad segítséget, de a lakosok – megköszönve a
munkájukat, összefoghatnak akár a kamerák beszerzéséért. Nagyon nagy köszönet
jár azért, hogy a körzeti megbízottak és a polgárőrök Szegvár határát és belterületét
minden erejükkel védik.
Megjegyezte, az önkormányzat nem tud annyi támogatást nyújtani, ami fedezné a
gépjárművek üzemanyag költségét. Nagyon kiemelten kezelik a közintézményeket,
ahol éjszakánként járőröznek. Az elnök úr bizottsági ülésen elmondta, hogy a
pályázatokkal és a vállalkozók támogatásával ki tudták bővíteni a felszereléseiket,
melynek biztonságos tárolása és megőrzése nagyon fontos lenne. Szükségük lenne
egy kulturált, biztonságos helyiségre, amit közösen tudnának használni a
rendőrséggel és a tűzoltósággal. Erre a célra megfelelő lenne a rendőrség épülete, ami
jelenleg nem üres. Ezekkel a kiegészítésekkel együtt a bizottság a tájékoztatót
tudomásul vette.

Gémes László polgármester megköszönte a tájékoztatást. Kérdés, hozzászólás az
anyaggal kapcsolatban nem hangzott el. Kérte, aki a Polgárőr Egyesület munkájáról
szóló tájékoztatót tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a képviselő-testület
megköszönje a Polgárőr Egyesület munkáját, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
53/2010. (IV.29.) KT.
Tárgy: Tájékoztató a Polgárőr Egyesület tevékenységéről.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót, melyet
tudomásul vett.

13
A képviselő-testület köszönetét fejezte ki a Polgárőr Egyesület
vezetőségének és tagjainak a település közbiztonságáért kifejtett
munkájáért és felkérte Nóbik László elnököt, tolmácsolja ezt az
egyesület tagjai felé.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Nóbik László
Polgárőr Egyesület Elnöke.

Nóbik László egyesületi elnök megköszönte a dicsérő szavakat és távozott az
ülésről.
Bárány Józsefné képviselő távozott az ülésről, így a képviselők száma 10 főre
változott.
5./ Napirend
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
2009. évi végrehajtásáról
Gémes László polgármester előterjesztette Szegvár nagyközség gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót (7. sz. melléklet). Átadta a
szót Gyömbér Ferencné jegyzőnek.
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, az anyag készítésekor nem állt minden adat
rendelkezésre. Ismertette a 102. oldalon található demográfiai adatokat 2009. évre
vonatkozóan. A gyermekvédelem, a gyámügyi igazgatási területén történő
munkavégzéshez különleges elhivatottság szükséges. Mélyen át kell érezni a
családok helyzetét, a gyermekek sorsát. Maximálisan kell ismerni a jogszabályok
adta lehetőségeket; legfontosabb, tudni kell kiválasztani az adott helyzet kezelésére
leghatékonyabbat. Az egész éves folyamatos munka, az éves gyermekvédelmi
tanácskozások azt igazolják, hogy az ügyért tenni akaró, készséges, kellő alázattal
rendelkező orvosok, védőnők, óvónők, tanítók, tanárok, rendőrök, családgondozók,
önkéntesek, hivatali ügyintézők együttes erőfeszítést tesznek egy-egy gyermek, egyegy család megsegítésért, megmentésért. Sajnos nagyon sok a feladatuk, egyre
szaporodik.
Megköszönte a gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen tevékenykedők
munkáját, külön Pap János családgondozó és Berkeczné Csák Andrea igazgatási
osztályvezető munkáját, akiknél a szálak összefutnak. Ők ezt a tevékenységet
kiemelkedő szakmai ismerettel, hozzáértéssel, kellő alázattal végzik.
Gémes László polgármester megköszönte Gyömbér Ferencné jegyző hozzászólását.
Megkérdezte Pintér Lászlóné intézményvezetőt, van-e kiegészítenivalója az általa
készített anyaghoz?
Pintér Lászlóné intézményvezető elmondta, nem kívánja kiegészíteni az írásos
beszámolót.
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Gémes László polgármester felkérte a bizottságok tagjait, ismertessék bizottságuk
javaslatát.
Lukács Istvánné elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
megtárgyalta a beszámolót. Vannak olyan családok, akik nem tudják megoldani saját
problémájukat, segítségre szorulnak. Több gyermek esetében szó van védelembe
helyezésről. Nagyon fontos a segítségnyújtás felismerése. Egy gyermek családból
történő kiemelése csak a legvégső esetben történik. Nagyon jó szakembert találtak a
pszichológus személyében. A családterapeuta elbeszélget a családokkal. Szeretné, ha
az önkormányzat továbbra is támogatná működésüket.
A jövőben több rendezvényt fognak szervezni családok bevonásával. A bizottság a
beszámolót elfogadásra javasolta.
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, márciusban részt vett az
intézményben a gyermekvédelmi tanácskozáson. Nagyon fontosnak tartja a
Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét. Örömmel vette, hogy elkészült az évi
rendezvénynaptár, így mindenki előre tudhatja a nyári programokat. Megköszönte a
munkájukat. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta.
Bába Miklós képviselő elmondta, évről évre több a probléma. Véleménye szerint
mindenkinek megvan a saját felelőssége.
Gémes László polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Kérte, aki a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
54/2010. (IV.29.) KT.
Tárgy: Beszámoló Szegvár
feladatainak ellátásáról.

nagyközség

gyermekjóléti

és

gyermekvédelmi

Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló – többször
módosított – 1997. évi XXXI. Törvény 96. § /6/ bekezdésében előírt
feladatának eleget téve megtárgyalta a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót, melyet az
alábbiak figyelembevételével fogadott el:
1. A képviselő-testület elismerését fejezi ki a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi területen tevékenykedők munkájáért.
2. A képviselő-testület felkérte a nagyközség jegyzőjét, hogy az 1997. évi
XXXI. Törvény 96. § /6/ bekezdése alapján az átfogó értékelést a Dél-
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alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Gyámhivatala részére
küldje meg.
Felelős: Gyömbér Ferencné jegyző
A határozatot kapja: Gyömbér Ferencné jegyző, Pintér Lászlóné
EESZI-vezető, Pap János családgondozó, Berkeczné Csák Andrea
igazgatási osztályvezető, Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
Gyámhivatala Szeged.

6./ Napirend
Beszámoló az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény munkájáról
Gémes László polgármester előterjesztette az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény munkájáról szóló beszámolót (8. sz. melléklet). Megkérdezte Pintér
Lászlóné intézményvezetőt, van-e az anyaggal kapcsolatban kiegészítenivalója?
Pintér Lászlóné intézményvezető elmondta, az írásos anyagban a szakfeladatok
között nem szerepel a tanyagondnoki szolgálat, ezt pótolni fogja.
Gémes László polgármester felkérte Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnököt,
ismertesse az Egészségügyi, Szociális és Segélyezési Bizottság javaslatát.
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, jelentős felújítás történt az
intézményben. A beruházás több mint 13 millió forintot tett ki. Az intézmény
feladatköre a tanyagondnoki szolgálattal bővült ki. Az intézmény nagyon sok
jogszabályi változásnak tesz eleget, ami nagy terhet ró a munkatársakra. Túl vannak
egy komoly ellenőrzésen, hiányosságot nem állapítottak meg. Az ellátottak nevében
gratulált munkájukhoz. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
tárgyalta a beszámolót. Elmondta, az intézményről csak pozitív a véleménye.
Megköszönte az áldozatos munkát. Az anyagot a bizottság elfogadásra javasolta.
Gémes László polgármester kérte, aki az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény munkájáról szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
55/2010. (IV.29.) KT.

Tárgy: Beszámoló az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény munkájáról.
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Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
képviselő-testülete
megtárgyalta az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
munkájáról szóló beszámolót, azt elfogadta.
A képviselő-testület köszönetét fejezte ki az anyag készítéséért, az
egészségügyi és szociális területen tevékenykedők áldozatos
munkájáért.
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Pintér Lászlóné
EESZI vezető.

7./ Napirend
Egyéb előterjesztések
Gémes László polgármester előterjesztette a polgármester és az alpolgármester
költségátalányának megszüntetésére irányuló írásos anyagot (9. sz. melléklet).
Kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban nem hangzott el, ezért kérte, aki az
írásos előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
56/2010. (IV.29.) KT.
Tárgy: Gémes László polgármester
költségátalányának megszüntetése.

és

R.

Nagy

Mihály

alpolgármester

Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
polgármester és az alpolgármester költségátalánya tárgyában az
alábbi határozatot hozta:
1./ Gémes László polgármester költségátalányára vonatkozó 34/2008.
(II.14.) KT. határozatot – figyelemmel a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény 18. §-ára – a
polgármester kérésére hatályon kívül helyezi.
A képviselő-testület 2010. január 1. napjától, visszamenőlegesen a
polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő, általa megelőlegezett,
számlával igazolt, szükséges költségeit megtéríti.
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2./ R. Nagy Mihály alpolgármester költségátalányára vonatkozó
154/2006. (X.12.) KT. határozat 2./ pontját – figyelemmel a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
Törvény 18. §-ára – az alpolgármester kérésére hatályon kívül helyezi.
A képviselő-testület 2010. január 1. napjától visszamenőlegesen az
alpolgármesteri
tisztsége
ellátásával
összefüggő,
általa
megelőlegezett, számlával igazolt szükséges költségeit megtéríti.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, R. Nagy Mihály
alpolgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Váradi Jánosné
gazdálkodási osztályvezető, Kánvásiné Kis Sarolta vezető tanácsos.

Gémes
László
polgármester
előterjesztette
a
Dél-alföldi
Regionális
Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának elfogadására irányuló
írásos anyagot (10. sz. melléklet).
R. Nagy Mihály alpolgármester megjegyezte, az önkormányzat már nagyon sok
helyre tartozik.
Gémes László polgármester elmondta, a társulási megállapodás tartalmánál fogva
ezt a fajta módosítást a maga részéről nem fogadja el. Kérte, aki ezzel egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
57/2010. (IV.29.) KT.
Tárgy:
Dél-alföldi
Regionális
Megállapodásának elfogadása.

Környezetvédelmi

Társulás

Társulási

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a Dél-alföldi
Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodása
egységes szerkezetben történő módosítását nem fogadja el.
A határozatot kapja: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi
Társulás elnöke, Gémes László polgármester, Váradi Jánosné
gazdálkodási osztályvezető, Pappné Muzsik Renáta főelőadó.

Gémes László polgármester ismertette az egyesületek és társadalmi szervezetek
támogatására vonatkozó előterjesztést (11. sz. melléklet). Elmondta, az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság együttes ülésen
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tárgyalta a napirendet. Felkérte Lukács Istvánné bizottsági elnököt, ismertesse a
bizottságok javaslatát.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az egyesületek és társadalmi szervezetek
támogatását az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a Pénzügyi Bizottsággal együtt
tárgyalta. A sporttámogatásokra, sporttal kapcsolatos kiadások fedezésére 1.660 eFt,
dologi kiadásokra pedig 740 eFt a keretösszeg, az egyéb egyesületek, társadalmi
szervezetek, közösségek támogatására pedig 1.102 eFt a támogatási összeg. Az
önkormányzathoz 12 pályázat érkezett ismertette ezeket. Mindkét bizottság az előző
évhez hasonlóan javasolta a szervezetek támogatását. Az írásos előterjesztést
elfogadásra javasolták.
Gémes László polgármester elmondta, a Civil Tanács véleménye a testületi anyag
összeállításáig nem érkezett meg.
Bucsányi László képviselő elmondta, Határné Bottyán Erika az Oktatási Bizottság
ülésének bezárása után adta át a Civil Tanács írásos véleményét. Elmondta, a Civil
Tanács tárgyalta az előterjesztést, az írásos anyaggal egyetértenek. Felkérte Bucsányi
László képviselőt, tolmácsolja ezt a képviselő-testületi ülésen.
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság javaslatával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
58/2010. (IV.29.) KT.
Tárgy: Egyesületek és társadalmi szervezetek támogatása.
Határozat
Szegvár Nagyközség Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésében a
2010. évi egyesületi, társadalmi szervezetek, valamint sport célok
támogatására fordítható keretösszeg felosztásáról az alábbiak szerint
határozott:
Szegvári Diáksport Egyesület

700

Szegvári Sport Klub

840

Oyama Dojo SE

120

Szép
Öregkor
Egyesülete

Nyugdíjasok

40

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

152

Polgárőr Egyesület

150

Dobbantó Néptáncegyüttes

310
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Római Katolikus Egyház

60

Ametiszt Csoport

20

Faluvédő és-Szépítő Közh. Egy.

100

Tűzköves Közhasznú Alapítvány

120

Mozgáskorlátozottak Helyi Csop.

30

Közösségfejlesztők Egyesülete

80

Vakok és Gyengénlátók Szentesi
csop.

20

Siketek és Nagyothallók Szentesi
csop.
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A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy az érintettekkel a
pályázat eredményét közölje, valamint a támogatási szerződést kösse
meg.
A támogatás 50 %-át a 2010. év I. félévében, 50 %-át a II. félévben
vehetik igénybe a nyertes pályázók.
Határidő: azonnal
Felelős: Gémes László polgármester
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Váradi Jánosné gazd. oszt. vez. és a támogatásban részesített
szervezetek.

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, bizottsági üléseken javasolta a szociális
ellátásokról és a szociális gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 13/2000. (III.29.)
önkormányzati rendelet módosítását. Javasolta a méltányos ápolási díj
megszüntetését. Ezen ellátási forma nem kötelező feladat az önkormányzatnak.
Jelenleg 12 személy részesül méltányos ápolási díjban. Ezen személyek többsége
nem fog ellátás nélkül maradni. A méltányos közgyógyellátás viszont kötelező
feladata az önkormányzatnak. Az ellátási forma esetében a jogosultságot az öregségi
nyugdíjminimum határozza meg. Az öregségi nyugdíjminimumot már 3 éve nem
emelték. Azok kiesnek ebből a támogatási formából, akiknek némileg emelkedett a
nyugdíjuk. Április hónapig 12 fő kérelmét kellett emiatt elutasítaniuk. Javasolta a
jövedelemhatár megemelését az alábbiak szerint:
az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 220%-ról 240%-ra, egyedül élő esetében 270%-ról 290%-ra
történő megemelését.
Az emelkedés plusz terhet nem fog jelenteni az önkormányzatnak, mert a
költségvetésben az előző évi támogatottak számával számoltak.
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Javasolta továbbá a méltányossági ápolási díj megszüntetését. A méltányossági
ápolási díjat 2010. augusztus 10. napjáig tartsa fenn az önkormányzat.
Gémes László polgármester kérte, aki az elhangzottak alapján egyetért az
önkormányzati rendelet módosításával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta
7/2010. (IV.29) Önkormányzati rendeletét
a
szociális ellátásokról és szociális gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 13/2000.
(III.29.) Önkormányzati rendelet módosítására
Gémes László polgármester előterjesztette a közterületi nevek megállapításáról, a
házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjére
vonatkozó önkormányzati rendelet tervezetet (12. sz. melléklet). A Mezőgazdasági,
Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság a rendeletet tervezetet azzal
egészítette ki, hogy a számozás az utca jobb oldalán kezdődik. Az önkormányzati
rendeletbe ezt belefoglalják. Más vélemény, kérdés a rendelettel kapcsolatban nem
hangzott el, ezért kérte annak elfogadását.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta

8/2010. (IV.29.) Ör. rendeletét
a
közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a
házszámtáblák elhelyezésének rendjéről

Gémes László polgármester elmondta, hogy a szennyvíz-beruházás pályázatához
szükség lesz arra, hogy a szennyvíztisztító és a hálózat üzemeltetésével a Szegvári
Falufejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft-t bízza meg előzetesen a képviselő-testület.
A Kft. végzi az ivóvíz szolgáltatást is a településen, a cég létrehozásakor is fő cél az
volt, hogy a szennyvíz-tisztító és hálózat üzemeltetését a Kft-re bízzák.
Kérte a képviselő-testület döntését a kérdésben.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
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59/2010. (IV.29.) KT.
Tárgy: Szennyvízhálózat üzemeltetésére előzetes megbízás.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen
megbízza a Szegvári Falufejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft-t a
településen
megvalósuló
szennyvízcsatorna
hálózat
és
szennyvíztisztító telep üzemeltetésével.
A Társaság tevékenységi körében szerepel a szennyvíz gyűjtése és
kezelése.
Jelenleg és a jövőben is a Szegvári Falufejlesztő és Üzemeltető
Nonprofit Kft. működteti Szegvár nagyközség ivóvíz-hálózatát.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Kondacs Mihály
ügyvezető igazgató, Huszka Anita pályázati referens.

Gyömbér Ferencné jegyző felolvasta az AQUAPLUS Kft. válaszlevelét, melyet a
Falufejlesztő KFT-nek küldött a le nem cserélt vízórákkal kapcsolatban.
Tárgyalás alakult ki a témával kapcsolatban.
Gémes László polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a pereskedést
kerüljék el, a KFT. munkatársai az AQUAPLUS KFT. által átadott hitelesített
mérőórákat szereljék fel. Kérte, aki egyetért javaslatával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
60/2010. (IV.29.) KT.
Tárgy: Nem hiteles vízmérőórák cseréje.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének felvetését a le nem cserélt vízórákkal
kapcsolatban.
A képviselő-testület a vízmű átvételi eljárását elfogadja. A jelen
kérdésben úgy döntött, hogy nem kéri számon az AQUAPLUS KFT-n
a vízórák cseréjének elmaradását.
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Felkéri a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit
Kft. ügyvezetőjét, hogy folyamatosan gondoskodjon a 210 db mérőóra
cseréjéről, valamint a két db tűzcsap felszereléséről.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Kondacs Mihály
ügyvezető.
Gyömbér Ferencné jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a II. félévtől
az iparűzési adót az APEH fogja beszedni. Az ezzel kapcsolatos ügyintézés az
önkormányzatnál megszűnik, így a hivatal létszámát ez érinti.
Tájékoztatta jelenlévőket arról, hogy a létszámcsökkentési pályázatot úgy írták ki,
hogy csak közoktatási intézményt érinthet.
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a hivatal létszáma május
11-től 1 fővel csökkenjen, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
61/2010. (IV. 29.) KT.
Tárgy: Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentése.
Határozat
Szegvár
nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentésére
vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
A Polgármesteri Hivatal működésében változás következett be: a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény módosítása következtében a helyi iparűzési
adóval kapcsolatos hatáskör az állami adóhatósághoz került. A
munkakörök felülvizsgálata után, átgondolt feladat összevonás
következtében a feladatok racionálisabb ellátására van lehetőség,
amely költségtakarékos megoldást jelent.
Ezért a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban a
köztisztviselők létszámát 2010. május 11. napjától 1 fővel csökkenti.
A képviselő-testület munkáltatót érintő döntése következtében 1 fő
köztisztviselő további foglalkoztatására nincs lehetőség.
A képviselő-testület hatalmazza fel a jegyzőt a munkáltatói
intézkedés megtételére.
A határozatról értesül: Gémes László polgármester, Gyömbér
Ferencné jegyző, Kánvásiné Kis Sarolta igazgatási főtanácsos.
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Bába Miklós képviselő sebességkorlátozó tábla kihelyezését kérte a Régiposta
utcába, tekintettel a művelődési ház és a takarékszövetkezet közötti
gyalogátkelőhelyre.
Gémes László polgármester egyetért a sebesség korlátozásával. Felkérte Lukács
Istvánné képviselőt, hogy az iskolában tartsanak közlekedési oktatást a biztonságos
gyalogos, kerékpáros közlekedésről.
R. Nagy Mihály alpolgármester elmondta, keresni kell a pályázati lehetőséget
villogó lámpa kihelyezésére.
Gémes László polgármester elmondta, legrövidebb időn belül meg kell oldani a
sebességkorlátozást a Régiposta utcában, meg kell tartani a közlekedési oktatást az
iskolásoknak.
Kérte a képviselő-testület döntéshozatalát, aki a
62/2010. (IV. 29.)KT.
Tárgy: Sebességkorlátozás a Régiposta u. elején.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Régiposta u. elejére (a felfestett zebra) vonatkozó
sebességkorlátozásra vonatkozó javaslatot.
A Képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény alapján a gyalogos és kerékpáros forgalom
védelme érdekében – a közút kezelőjeként – a sebességkorlátozás
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér
Ferencné jegyző, Pappné Muzsik Renáta igazgatási főelőadó.

Gémes László polgármester előterjesztette az ivóvízminőség-javító program írásos
anyagát (13. sz. melléklet). Fábiánsebestyén község polgármestere kezdeményezte
Szegvár Nagyközségi Önkormányzattal történő társulást a két település között, mely
az ivóvízminőség javítására irányul.
Aki egyetért azzal, hogy Szegvár Nagyközségi Önkormányzat fejezze ki társulási
szándékát Fábiánsebestyén községgel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
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63/2010. (IV.29.) KT.
Tárgy: Ivóvízminőség javító program Fábiánsebestyén – Szegvár társulás.
Határozat
Szegvár
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program jelenlegi
állásáról adott tájékoztatót, az alábbi döntést hozta:
1.) A település képviselő-testülete elfogadja az ivóvízminőség
javításának szükségességét és be kívánja tartani az erre a
tárgykörre hozott valamennyi jogszabály előírását. Ezt azonban
olyan műszaki megoldással kívánja megvalósítani, amely a
lakosság jövőbeni terheinek mind kisebb mértékű emelésével jár,
illetve nem kívánja elveszíteni a vízdíj megállapítására való
közvetlen – fenntartói – hatáskörét.
2.) A képviselő-testület kinyilvánítja szándékát, hogy az
ivóvízminőség javítására irányuló önkormányzati munkát
önkormányzati társulás formájában össze kívánja hangolni
Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testületével.
3.) Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
elfogadja Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselőtestületének megkeresését, hogy az ivóvízminőség javítására
irányuló feladatok ellátását társulási formában, a két település
érdekeinek figyelembevételével, együttesen lássák el.
4.) A képviselő-testület felkéri Gémes László polgármestert, hogy a
társulás megszervezése ügyében minden szükséges eljárási
intézkedést tegyen meg.
5.) A képviselő-testület felkéri Dr. Tóth Flórián jegyzőt a társulási
megállapodás előkészítésében való részvételre.
Felelős: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző.
Határidő: 2010. április 30.
A határozatot kapja: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete, Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Pappné Muzsik Renáta főelőadó.
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Gémes László polgármester előterjesztette az önkormányzat folyószámla
hitelkeretére irányuló írásos anyagot (14. sz. melléklet). Elmondta, a 2010. évi
önkormányzati likviditás megőrzése érdekében javasolt további két éves időtartamra
a hitelkeret-szerződést megkötni.
Bába Miklós képviselő elmondta, ne csak a kirendeltség vezetőjét keresse meg az
önkormányzat. Javasolta tárgyalás kezdeményezését a takarékszövetkezet
vezetőjével. Nem kell az ő ajánlatukra várni, legyen az önkormányzat
kezdeményező.
Gémes László polgármester elmondta, írásos ajánlatot kért a takarékszövetkezettől.
Bába Miklós képviselő javaslatával egyetértett.
Kérte, aki egyetért az írásos előterjesztéssel kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
64/2010. (IV.29.) KT.
Tárgy: Szegvár Nagyközség önkormányzat folyószámla hitelkerete.
Határozat
1. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/A. § (2), (7)
bekezdése lehetőséget ad az önkormányzatoknak az év közben keletkezett
hiány mérséklésére, finanszírozási célú pénzügyi műveletek alkalmazásával.
2. Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlegi likviditási
nehézségeket figyelembe véve a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, mint
számlavezető pénzintézettől folyószámla-hitelkeretet (likviditási) igényel
2010. május 22-től két éves időtartamra, maximum 130 millió Ft összegig.
3. A folyószámla-hitelkeret fedezeteként önkormányzatunk, a költségvetési
elszámolási számlára érkező jóváírásokat jelöli meg, valamint a következő
ingatlanokat:
Szegvár, Állomás u. 9. Hrsz.: 1274/17
Szegvár, Kórógy u. 47. Hrsz.: 702
Szegvár, Szabadság tér 2. Hrsz.: 303/2
Szegvár, Rozmaring u. 1/a. Hrsz.: 303/3
Szegvár, Szentesi u. 18/a. Hrsz.: 385/1
Szegvár, Szentesi u. 6. hrsz.: 335
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a számlavezető
pénzintézetnél eljárjon a hitelkeret biztosításával kapcsolatban.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozatot kapják: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Váradi
Jánosné gazdálkodási osztályvezető.

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, bizottsági üléseken bejelentette, hogy Dr.
Pozsik Sándor háziorvos nyugdíjba kíván vonulni. A praxist már elkezdte árulni,
május, június hónapokban még rendelni fog, ezt követően tartós helyettesítést fog
bejelenteni.
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, hogy Bába Miklós képviselő írásban
bejelentette, hogy az Egészségügyi, Szociális és Segélyezési Bizottság tagságáról kéri
felmentését. Nem kéri az ügyben a zárt ülés tartását.
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért Bába Miklós képviselő bizottsági
tagságáról való lemondásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 9 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi
határozatát.
65/2010. (IV.29.) KT.
Tárgy: Bába Miklós bizottsági tagságról való lemondása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
vette Bába Miklós képviselő lemondását az Egészségügyi, Szociális
és Segélyezési Bizottság tagságáról, illetve elnök-helyettesi
posztjáról 2010. április 30. napjával.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér
Ferencné jegyző, Bába Miklós képviselő, Puskásné Halál Ágnes
bizottsági elnök, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető,
Kánvásiné Kis Sarolta vezető tanácsos.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök megköszönte Bába Miklós képviselő
munkáját.
Gémes László polgármester Dr. Vígh-Molnár Henriett képviselőt javasolta az
Egészségügyi, Szociális és Segélyezési Bizottság új tagjaként, egyben a bizottság

27
elnök-helyettesének. Megkérdezte Dr. Vígh-Molnár Henriett képviselőt, elvállalja-e a
tagságot, illetve, hogy nyílt ülésen döntsön a testület?
Dr. Vígh-Molnár Henriett képviselő hozzájárult a nyílt ülés tartásához, a tagságot
vállalja.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
66/2010. (IV.29.) KT.
Tárgy: Dr. Vígh-Molnár Henriett képviselő megválasztása az Egészségügyi, Szociális
és Segélyezési Bizottságba.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Egészségügyi, Szociális és Segélyezési Bizottság tagjának, illetve
elnök-helyettesének Dr. Vígh-Molnár Henriett települési képviselőt
megválasztotta 2010. május 1. napjától.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér
Ferencné jegyző, Dr. Vígh-Molnár Henriett képviselő, Puskásné
Halál Ágnes bizottsági elnök, Váradi Jánosné gazdálkodási
osztályvezető, Kánvásiné Kis Sarolta vezető tanácsos.

Gémes László polgármester személyt érintő ügyek tárgyalásának idejére zárt ülést
rendelt el.

Kmft.
Gémes László
polgármester
R. Nagy Mihály

Gyömbér Ferencné
jegyző
Dr. Vígh-Molnár Henriett
képviselő, jkv. hitelesítő

