
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár 
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. október 28-án tartott   
nyílt üléséről.                
 
Jelen voltak:  Gémes László polgármester 
  Bari Tiborné képviselő 
  Lukács Istvánné képviselő 
  R. Nagy Mihály képviselő 
  Szabó Tibor képviselő 
  Tóth Péter képviselő 
  Dr. Vígh-Molnár Henriett képviselő 
   

Gyömbér Ferencné jegyző 
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető 
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető 

  Csurka Zoltánné óvodavezető 
  Bernáth Ildikó iskola igazgató 
  Pintér Lászlóné intézményvezető 
  Nagy Sándorné művelődésszervező 
  Kovács Lajos Szegvári Napló főszerkesztője 
  Határné Bottyán Erika Civil Tanács elnöke  
   
 
 
Gémes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, 
hogy a képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta. A 
jegyzőkönyv vezetésére felkérte Török Juliannát. A jegyzőkönyv hitelesítésére 
felkérte Dr. Vigh-Molnár Henriett és Tóth Péter képviselőket. Kérte, aki a 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
136/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Dr. Vigh-Molnár Henriett és Tóth 
Péter képviselőket bízta meg.  
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Gémes László polgármester napirendi pont módosítására tett javaslatot (1. sz. 
melléklet). Elmondta, a külsős bizottsági tagok megválasztására több javaslat 
érkezett, akik nincsenek jelen az ülésen. Javasolta, hogy jelen ülésen megválasztásra 
kerülő külsős bizottsági tagok eskütételére a következő ülésen kerüljön sor, ezért ezt 
a témát vegyék le napirendről. Kérdés, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban 
nem volt, ezért kérte, aki egyetért a napirend módosításával, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
137/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása. 

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

 
NAPIRENDI PONTOK: 

 
1. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete   
        Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
2. Bizottsági elnökök, elnökhelyettesek, tagok megválasztása 
3. Egyéb előterjesztések 

 
 

1./ Napirend 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és  
Működési Szabályzatának módosítása 

 
Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 
vonatkozó írásos anyagot (2. sz. melléklet). Felkérte Gyömbér Ferencné jegyzőt, 
röviden vázolja a pontosításokat. 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének van érvényes Szervezeti és Működési Szabályzata. A 
törvények arról rendelkeznek, hogy az újonnan megalakult képviselő-testületnek 
megalakulása után 6 hónapja van arra, hogy ezek átfogó felülvizsgálatát elvégezze. 
Az alakuló ülés alkalmával a polgármester úr erre felhatalmazást kapott. 
Ugyanakkor döntés született arról is, hogy a képviselő-testület bizottsági struktúráját 
és tanácsnoki rendszerét át kívánja alakítani a képviselő-testület – tekintettel arra, 
hogy lényegesen kisebb létszámú testület alakult. Ennek megfelelően készült el a 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztés. Ez alapján 
a korábbi 5 bizottság helyett két bizottság alakításáról dönthet a testület. Ismertette a 
bizottságok elnevezését, struktúráját az írásos előterjesztés alapján.  
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Az előterjesztés vonatkozik még a tanácsnoki rendszer átalakítására, melyet az írásos 
anyag szerint ismertetett.  
Kérte, hogy az anyag 4. oldalán „a bizottságok tagjainak névsorát a 2. sz. függelék 
tartalmazza, jelen Ör. 1. sz. függeléke szerint” mondatot húzzák ki az SZMSZ-ből, 
mivel a hatályos SZMSZ ezt tartalmazza. Amennyiben a bizottságokat 
megválasztják, a jegyző felhatalmazást kap arra, hogy a határozat alapján átvezesse a 
függelékeket.  
Kérte a 3. § /2/ bekezdés első mondatából a „szabályzat” szót törölni. A mondat 
helyesen: Az egyes bizottságok részletes feladat- és hatáskörét a 3. sz. melléklet 
tartalmazza.  
4. § /2/ bekezdésébe kerüljön „Az Ör. 3. sz. mellékletéből az Ügyrendi Bizottságra 
vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik” mondat.  
 
Gémes László polgármester megköszönte a kiegészítést. Kérdés, hozzászólás, 
vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban nem volt. Kérte, aki az SZMSZ 
módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta  
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2010. (X.28.)  Önkormányzati rendeletét a  

Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
- többször módosított – 15/1997. (IV.29.) Önkormányzati rendelete 

módosításáról 
 
 

2./ Napirend 
 

Bizottsági elnökök, elnökhelyettesek, tagok megválasztása 
 

Gémes László polgármester elmondta, informális ülésen tárgyaltak a bizottságok 
összetételéről. Ennek megfelelően módosul az SZMSZ. Megkérdezte képviselőtársait, 
kívánják-e a témát zárt ülés keretében tárgyalni? Kérte, aki egyetért azzal, hogy zárt 
ülés kereteiben tárgyaljanak, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
138/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Döntés nyílt ülés tárgyalásáról. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottsági 
elnökök, elnökhelyettesek, települési képviselő tagok megválasztását 
nyílt ülésben tárgyalja.  
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Gémes László polgármester elmondta, a bizottságok külsős tagjainak megválasztását 
zárt ülés keretében fogja tárgyalni a testület.  
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökére tett javaslatot Szabó Tibor 
személyében. Megkérdezte, van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, véleménye, 
más javaslata? Kérdés, vélemény, más javaslat jelenlévők részéről nem hangzott el. 
 
Szabó Tibor képviselő bejelentette személyes érintettségét.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy Szabó Tibor képviselőt ne 
zárják ki a szavazásból, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát. 
 
139/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Szavazás Szabó Tibor képviselő döntéshozatalból való kizárásáról. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-
testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének 
megválasztásában nem zárta ki Szabó Tibor képviselőt a 
döntéshozatalból.  

 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnöke Szabó Tibor képviselő legyen, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát. 
 
140/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének megválasztása. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügy 
és Településfejlesztési Bizottság elnökének Szabó Tibor képviselőt 
választotta meg. 
 
A határozatot kapja: Szabó Tibor bizottsági elnök, Gémes László 
polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Váradi Jánosné 
gazdálkodási osztályvezető, Kánvásiné Kis Sarolta személyügyi 
tanácsos. 



 5 

Gémes László polgármester a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
elnökhelyettesére tett javaslatot Tóth Péter személyében. Megkérdezte, a javaslattal 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? Kérdés, vélemény, 
más javaslat nem hangzott el.  
 
Tóth Péter képviselő bejelentette a személyes érintettséget.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy Tóth Péter képviselőt ne 
zárják ki a szavazásból, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát. 
 
141/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Szavazás Tóth Péter képviselő döntéshozatalból való kizárásáról. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-
testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökhelyettesének 
megválasztásában nem zárta ki Tóth Péter képviselőt a 
döntéshozatalból.  

 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnökhelyettese Tóth Péter képviselő legyen, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát. 
 
142/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökhelyettesének 
megválasztása. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügy 
és Településfejlesztési Bizottság elnökhelyettesének Tóth Péter 
képviselőt választotta meg. 
 
A határozatot kapja: Tóth Péter elnökhelyettes, Gémes László 
polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Váradi Jánosné 
gazdálkodási osztályvezető, Kánvásiné Kis Sarolta személyügyi 
tanácsos. 
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Gémes László polgármester a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjára tett 
javaslatot Bari Tiborné személyében. Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, 
véleménye, más javaslata? Kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el. 
 
Bari Tiborné képviselő bejelentette a személyes érintettséget. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy Bari Tiborné képviselőt  
ne zárják ki a szavazásból, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát. 
 
143/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Szavazás Bari Tiborné képviselő döntéshozatalból való kizárásáról. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-
testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagként történő 
megválasztásában nem zárta ki Bari Tiborné képviselőt a 
döntéshozatalból.  

 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság tagja Bari Tiborné legyen, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát. 
 
144/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztása. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügy 
és Településfejlesztési Bizottság tagjának Bari Tiborné képviselőt 
választotta meg. 
 
A határozatot kapja: Bari Tiborné bizottsági tag, Gémes László 
polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Váradi Jánosné 
gazdálkodási osztályvezető, Kánvásiné Kis Sarolta személyügyi 
tanácsos. 
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Gémes László polgármester az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnökére 
tett javaslatot Lukács Istvánné képviselő személyében. Megkérdezte, van-e valakinek 
kérdése, véleménye, más javaslata? Kérdés, vélemény más javaslat a képviselők 
részéről nem hangzott el. 
 
Lukács Istvánné bejelentette a személyes érintettséget. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy Lukács Istvánné 
képviselőt ne zárják ki a szavazásból, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát. 
 
145/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Szavazás Lukács Istvánné képviselő döntéshozatalból való kizárásáról. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-
testület Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnökként történő 
megválasztásában nem zárta ki Lukács Istvánné képviselőt a 
döntéshozatalból.  

 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy az Oktatási, Kulturális és 
Szociális Bizottság elnöke Lukács Istvánné legyen, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát. 
 
146/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnökének megválasztása. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnökének Lukács 
Istvánné képviselőt választotta meg. 
 
A határozatot kapja: Lukács Istvánné bizottsági elnök, Gémes 
László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Váradi Jánosné 
gazdálkodási osztályvezető, Kánvásiné Kis Sarolta személyügyi 
tanácsos. 
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Gémes László polgármester az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
elnökhelyettesére tett javaslatot dr. Vigh-Molnár Henriett személyében. 
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? Kérdés, vélemény, 
más javaslat a képviselők részéről nem hangzott el. 
 
Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő bejelentette a személyes érintettséget. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy dr. Vigh-Molnár Henriett 
képviselőt ne zárják ki a szavazásból, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát. 
 
147/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Szavazás dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő döntéshozatalból való 
kizárásáról. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-
testület Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnökhelyettesként 
történő megválasztásában nem zárta ki dr. Vigh-Molnár Henriett 
képviselőt a döntéshozatalból.  

 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy az Oktatási, Kulturális és 
Szociális Bizottság elnökhelyettese dr. Vigh-Molnár Henriett legyen, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
148/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnökhelyettesének 
megválasztása. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnökhelyettesének dr. 
Vigh-Molnár Henriett képviselőt választotta meg. 
 
A határozatot kapja: dr. Vigh-Molnár Henriett elnökhelyettes, 
Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Váradi 
Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Kánvásiné Kis Sarolta 
személyügyi tanácsos. 
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Gémes László polgármester az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság tagjára tett 
javaslatot Bari Tiborné személyében. Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, 
véleménye, más javaslata? Kérdés, vélemény, más javaslat a képviselők részéről nem 
hangzott el.  
 
Bari Tiborné képviselő bejelentette a személyes érintettséget. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy Bari Tiborné képviselőt 
ne zárják ki a szavazásból, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát. 
 
149/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Szavazás Bari Tiborné képviselő döntéshozatalból való kizárásáról. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-
testület Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság tagjaként történő 
megválasztásában nem zárta ki Bari Tiborné képviselőt a 
döntéshozatalból.  

 
 
 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy az Oktatási, Kulturális és 
Szociális Bizottság tagja Bari Tiborné legyen, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát. 
 
150/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság tagjának megválasztása. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság tagjának Bari Tiborné 
képviselőt választotta meg. 
 
A határozatot kapja: Bari Tiborné bizottsági tag, Gémes László 
polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Váradi Jánosné 
gazdálkodási osztályvezető, Kánvásiné Kis Sarolta személyügyi 
tanácsos. 
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Gémes László polgármester az oktatási és kulturális tanácsnoknak Lukács Istvánné 
képviselőt javasolta. Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, véleménye, más 
javaslata? Kérdés, vélemény, más javaslat a képviselők részéről nem hangzott el.  
 
Lukács Istvánné képviselő bejelentette személyes érintettségét. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy Lukács Istvánné 
képviselőt ne zárják ki a szavazásból, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát. 
 
151/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Szavazás Lukács Istvánné képviselő döntéshozatalból való kizárásáról. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-
testület oktatási, kulturális tanácsnokként történő megválasztásában 
nem zárta ki Lukács Istvánné képviselőt a döntéshozatalból.  

 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy az oktatási, kulturális 
tanácsnok Lukács Istvánné képviselő legyen, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát. 
 
152/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Oktatási, kulturális tanácsnok megválasztása. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete oktatási, 
kulturális tanácsnoknak Lukács Istvánné képviselőt választotta 
meg. 

 
A határozatot kapja: Lukács Istvánné tanácsnok, Gémes László 
polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Váradi Jánosné 
gazdálkodási osztályvezető, Kánvásiné Kis Sarolta személyügyi 
tanácsos. 

 
Gémes László polgármester egészségügyi-szociális tanácsnok megválasztására tett 
javaslatot dr. Vigh-Molnár Henriett személyében. Megkérdezte, van-e valakinek 
kérdése, véleménye, más javaslata? Más javaslat a képviselők részéről nem hangzott 
el. 



 11 

Határné Bottyán Erika Civil Tanács elnöke megkérdezte, a tanácsnokoknak mi a 
feladatuk. Megkérdezte, miért választottak két tanácsnokot ugyanabból a 
bizottságból?  
 
Gémes László polgármester elmondta nehezen tudja azt elképzelni, hogy a 
kulturális, illetve szociális tanácsnok a pénzügyi és településfejlesztési bizottságba 
dolgozzon. A tanácsnok elnevezés nem cím, hanem egy speciális feladat. Az 
egészségügyi-szociális tanácsnoknak egyik speciális feladatkörét képezi pl. a 
szociális kerekasztalnak a lebonyolítása, ami ugyan nem bizottsági hatáskör, mégis 
szakmai felügyeletet igényel. Erre legjobb egy olyan képviselő kiválasztása, aki 
megfelelő ismeretekkel, végzettséggel, tapasztalattal rendelkezik.  
 
Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő bejelentette személyes érintettségét.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy dr. Vigh-Molnár Henriett 
képviselőt ne zárják ki a szavazásból, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
153/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Szavazás dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő döntéshozatalból való 
kizárásáról. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  
egészségügyi-szociális tanácsnokként történő megválasztásában nem 
zárta ki dr. Vigh-Molnár Henriett képviselőt a döntéshozatalból.  

 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy az egészségügyi-szociális 
tanácsnok dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő legyen, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát. 
 
154/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Egészségügyi-szociális tanácsnok megválasztása. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
egészségügyi-szociális tanácsnoknak dr. Vigh-Molnár Henriett 
képviselőt választotta meg. 
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A határozatot kapja: dr. Vigh-Molnár Henriett tanácsnok, Gémes 
László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Váradi Jánosné 
gazdálkodási osztályvezető, Kánvásiné Kis Sarolta személyügyi 
tanácsos. 

 
 
 

3./ Napirend 
 

Egyéb előterjesztések 
 

 
Gémes László polgármester előterjesztette az önkormányzati rendelet-tervezetet a 
települési képviselők és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának 
megállapítására vonatkozó írásos anyagot (3. sz. melléklet). Átadta a szót Gyömbér 
Ferencné jegyzőnek. 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a tiszteletdíjjal kapcsolatos rendelkezéseket a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 14-17. §-ai tartalmazzák. A tiszteletdíj 
alapdíjból, bizottsági tagságért, elnökségért járó díjból, a tanácsnok tiszteletdíjából 
áll, valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjából. A törvény a maximális 
mértéket határozza meg településkategóriákra meghatározva. Az illetményalap a 
köztisztviselői törvényben meghatározott illetményalap, ami jelenleg 38.650,-- Ft és a 
településkategóriára megállapított szorzószám szorzata lehet. A 3000-10.000 lakosú 
település esetén a szorzószám 1,8. Így, az alapdíj maximális mértéke 69.570,-- Ft 
lehet. Tájékoztatta jelenlévőket arról, hogy az ismertetett törvény további korlátokat 
szab a bizottsági tagság esetére és a bizottság elnökeinek, illetve a tanácsnokok 
tiszteletdíjára. Ha egy képviselő több bizottságnak is tagja, akkor legfeljebb az alapdíj 
45 %-ával növelhető a tiszteletdíj mértéke. Ez a százalék a bizottság elnöke és a 
tanácsnok esetében 90 %-kal növelhető. A külsős bizottsági tagokra viszont úgy 
rendelkezik, hogy az ő tiszteletdíjuk nem lehet több, mint az alapdíj 45 %-a, ami 
13.500 Ft-ot jelenthet az előterjesztés szerint. Mindezek alapján az írásos rendelet-
tervezet azt javasolja, hogy a települési képviselők alapdíja bruttó 30.000 Ft legyen 
havonta, a bizottsági elnökök díja bruttó 20.000 Ft, a képviselő bizottsági tagok díja 
bruttó 13.500 Ft, a nem képviselő bizottsági tagok díja bruttó 13.500 Ft, a tanácsnokok 
tiszteletdíja 10.000 Ft.  Kiegészítést  javasolt a rendelet-tervezetben:  
Kérte a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 38/2008. (XII.18.) Ör. rendeletet, 
valamint annak módosítására vonatkozó 1/2009. (II.12.) Ör. rendelet helyezze 
hatályon kívül.  
 
Gémes László polgármester megköszönte Gyömbér Ferencné jegyző ismertetését. 
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban? 
Kérdés, vélemény a képviselők részéről nem volt. 
Kérte, aki egyetért a rendelet elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta 
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12/2010. (X.28.) Önkormányzati rendeletét  

 
a települési képviselők és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának 

megállapításáról 
 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a Szentes Kistérség Többcélú Társulási 
Megállapodás módosítására vonatkozó írásos anyagot (4. sz. melléklet). Elmondta, a 
közoktatás terén vállalt egyes feladatok ellátása a társult települések érintett 
önkormányzatai képviselő-testületei által létrehozott intézményi társulási 
megállapodások alapján történik az írásos előterjesztésben foglaltak szerint. A 
társulási megállapodás módosítására szükség van.  
Kérdés, hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el. 
Kérte, aki a társulási megállapodás módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
155/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítása. 
 

HATÁROZAT 
 

Szegvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 

 

1.) A Társulási Megállapodás III. fejezetének 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
„4.1. A közoktatás terén vállalt egyes feladatok ellátása a társult települések érintett 

önkormányzatai képviselő-testületei által létrehozott intézményi társulási 
megállapodások alapján történik, az alábbiak szerint: 

- Szentes, Eperjes és Nagytőke Önkormányzatainak Óvodai Intézményi 
Társulása 

- Szentes és Eperjes önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményi 
Társulása 

- Szentes és Nagytőke önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményi 
Társulása 

- Szentes Város és Derekegyház Község önkormányzatainak Általános Iskolai 
Intézményfenntartó Társulása 

- Fábiánsebestyén Árpádhalom Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
- Szegvár-Mártélyi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás” 

 
 

2.) A Társulási Megállapodás III. fejezetének 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„4.2. Egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátását Szentes Város 
Önkormányzata által fenntartott Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
közreműködésével vállalja a Többcélú Társulás; a Társulás és Szentes Város 
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Önkormányzata közötti külön megállapodás alapján az alábbi pedagógiai 
szakszolgálati feladatokra: 

- nevelési tanácsadás (ennek keretében iskolapszichológusi feladatok ellátása 
is) 

- logopédiai ellátás 

- továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás” 

 

3.) A Társulási Megállapodás III. fejezetének 4.5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„4.5. Nyilvános könyvtári feladatok magasabb színvonalú ellátásának (Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszer és a mozgókönyvtári ellátás működtetése) közös 
szervezését a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. látja el a 
Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján.” 

 
 

A határozatról értesítést kap: 
1./ Szentes Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 
2./ Szentes Kistérség Többcélú Társulás Társulási Irodája 
3./ Szegvár Nagyközség Polgármestere 
 

 
Gémes László polgármester ismertette az Árpád Kistérségfejlesztő Önkormányzati 
Egyesület megszüntetésére vonatkozó írásos előterjesztést (5. sz. melléklet). Az 
önkormányzat egyesület nagyon régen alakult, kb. 2006. óta nem működik. 
Megszüntetésére voltak már kezdeményezések. Mivel az egyesület tagjai a települési 
önkormányzatok, ezért a közgyűlési döntést a képviselő-testületek a feloszlás 
elfogadásáról szóló határozatával szükséges megerősíteni.  
Kérdés, vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban nem volt. 
A polgármester kérte, aki egyetért a határozati javaslattal, mely szerint Szegvár 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Árpád Kistérségfejlesztő 
Önkormányzati Egyesület feloszlással történő megszüntetéséhez hozzájárul – 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
156/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Árpád Kistérségfejlesztő Önkormányzati Egyesület megszüntetése. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Árpád Kistérségfejlesztő Önkormányzati Egyesület 
megszüntetéséről szóló előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
1./ A képviselő-testület hozzájárul az Árpád Kistérségfejlesztő 
Önkormányzati Egyesület feloszlással történő megszüntetéséhez. 



 15 

 
2./ Egyetért azzal, hogy az Egyesület a – turisztikai információs 
táblák képezte – meglévő vagyonát térítésmentesen azon egyesületi 
tag önkormányzatok tulajdonába adja át, amelyek közigazgatási 
területén a vagyontárgyak találhatók. 
 
A határozatot kapja: Árpád Kistérségfejlesztő Önkormányzati 
Egyesület elnöke (székhelyén), Szegvár nagyközség polgármestere 
(székhelyén), Kistérségi Társulási Iroda (Szentes, Kossuth tér 5. sz.)  

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a „Szegvár település képviselete a Dél-
alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Taggyűlésében” tárgyú írásos anyagot (6. 
sz. melléklet). Az ivóvízjavító programhoz Szegvár település 5 évvel ezelőtt, a 
társulás megalakulásakor csatlakozott. A társulásban – az előző ciklusban –   R. Nagy 
Mihály alpolgármester úr képviselte az önkormányzatot.  Javasolta, hogy a 
társulásba továbbra is őt delegálja a képviselő-testület.   
 
Tóth Péter képviselő megkérdezte, milyen előnye van ennek a társulásnak? Hogyan 
lehet ezt a társulást Szegvár javára hasznosítani? 
 
Gémes László polgármester elmondta, előnye talán annyi, hogy kötelező társulást 
írtak elő az önkormányzatoknak. A konzorcium működik, bár előrelépés nem igazán 
történt. Jelentős összegért készíttettek különböző tanulmányokat. Az 
önkormányzatok tagdíjat kötelesek fizetni. Több önkormányzat döntött úgy, hogy 
önállóan oldja meg a vízművük üzemeltetését, az ivóvíz javítását. A kistérségen belül 
is alakultak kisebb un. mikro társulások, melyre az ÁNTSZ valamilyen szinten 
kötelezte az önkormányzatokat. Fábiánsebestyén és Szegvár településnek kb. hasonló 
a vízminősége, vízművének üzemeltetése. 
 
A polgármester kérte, aki a határozati javaslatot az írásos előterjesztés alapján 
elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
157/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Szegvár település képviselete a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium 
Taggyűlésében. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorium 
Taggyűlésében a település képviseletére R. Nagy Mihály 
alpolgármestert hatalmazza fel. 
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A Konzorciós Szerződés 9.1 pontja alapján a Taggyűlés tagjainak 
megbízatása az önkormányzati ciklus idejéig tart, s az önkormányzati 
választások utáni képviselő-testületi ülésen megválasztott új taggal 
történő átadás-átvétellel válik a működés tekintetében jogfolytonossá. 
 
A Képviselő-testület felkéri Gémes László polgármestert az átadás-
átvétel lebonyolítására. 
 
Felelős: Gémes László polgármester 
 
Határidő: azonnal. 
 
A határozatot kapja: Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium 
Munkaszervezete, Gémes László polgármester, R. Nagy Mihály 
alpolgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Pappné Muzsik Renáta 
igazgatási főelőadó. 

 
Gémes László polgármester elmondta, hogy a Szegvár-Mártély Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulási Tanácsba is delegálni kell tagot. Tájékoztatta a 
képviselő-testületet arról, hogy az informális ülésen szó esett a témáról. A társulási 
tanácsot 6 fő alkotja, melyből 2 fő a települések polgármestere és 2-2 fő a képviselő-
testületek tagjai. Mártély esetében nincs változás, Szegvár esetében Bába Miklós 
helyett R. Nagy Mihály alpolgármester úr lenne tag, Lukács Istvánné képviselő pedig 
maradna másik tagként. Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, véleménye, más 
javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban? 
A képviselők részéről kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el. 
 
A polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a Közoktatási Társulási Tanácsba  
Lukács Istvánné képviselőt és R. Nagy Mihály alpolgármestert delegálja a testület, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
158/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Szegvár-Mártély Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Tanácsába tagok megválasztása. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 10. § /19/ 
bekezdésének b./ pontjában biztosított jogkörében eljárva, a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. Törvény 10. § /2/ bekezdése és a Szegvár-Mártély 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása 
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III. fejezet 1./ pontja alapján Társulási Tanácsba R. Nagy Mihály és 
Lukács Istvánné képviselőket delegálja. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, R. Nagy Mihály és 
Lukács Istvánné képviselők, Balogh Jánosné Mártély község 
polgármestere. 

 
 
 
Gémes László polgármester előterjesztette TÁMOP pályázati hitelre vonatkozó 
írásos anyagot (7. sz. melléklet). Elmondta, a Szegvár-Mártély ÁMK kompetencia 
alapú oktatás bevezetésére az önkormányzat pályázatot nyújtott be, melyre 
53.717.444 Ft-ot nyert. A pályázat két önkormányzatot érint. Önerőből fizetett ki az 
önkormányzat különböző számlákat, járulékokat. A végelszámolás előtt azonban ki 
kell fizetni közel 16.000 eFt-ot, ezt követően az önkormányzat megkaphatja a 
megmaradt támogatási összeget.  
Az utófinanszírozott pályázatoknál bevált gyakorlat, hogy a számlavezető 
pénzintézet képviselő-testületi határozattal biztosította a kért összeget.  
Kérte a képviselő-testületet, tegyék fel kérdéseiket az elhangzottakkal kapcsolatban.  
 
Szabó Tibor képviselő elmondta, az előterjesztésből nem derül ki, hogy a 16 millió 
forint melyik települést érinti?  
 
Gémes László polgármester elmondta, a pályázatoknál van egy gesztor település. Az 
elszámolás Szegvár településen fut, érintve mindkét önkormányzatot. A 16 millió 
forint a szegvári, illetve mártélyi intézményt érinti, a költségek megosztódnak.   
 
R. Nagy Mihály alpolgármester megkérdezte, hogy a kamatot ki fizeti? 
 
Gémes László polgármester elmondta, a kamatot az önkormányzatok fizetik. A 
pályázatok többségében nem lehet az előfinanszírozásnak a költségeit elszámolni. 
Véleménye szerint ez rossz.  
 
Szabó Tibor képviselő megkérdezte, van-e az önkormányzatnak pályázattal 
kapcsolatosan 90 napnál régebbi lejárt számlája?  
 
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető elmondta, 90 napon túli számla nincs. 90 
napon belüli van, ezek többnyire szolgáltatási számlák. Az önkormányzatoknak a 
pályázatoknál végelszámolásra van lehetőségük. Saját forrásból pénzösszeget sem 
Szegvár, sem Mártély nem tud biztosítani. 
 
Gémes László polgármester elmondta, hogy a pályázat tartalmazott 3 elszámolási 
időszakot, 2009. december 31., a másik 2010. június 30., a harmadik a végelszámolás 
2010. november lett volna. 2009-ben nem állt még össze az informatikai rendszer a 
pályázat kiírójának, hogy az elszámolást be lehessen nyújtani, ezért abban az időben 
fizikálisan nem lehetett tudni az elszámolási időszakot. Így a három elszámolás 
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helyett az önkormányzat csak kettőt tudott beadni. Egyet a nyár folyamán, a 
másodikat elutasították volna, ha végig értékelik, ezt követően már csak a záró 
elszámolásra lett volna lehetőség. Ha a három elszámolási időszak továbbra is 
rendelkezésre állt volna, akkor az önkormányzat nem kényszerül hitelfelvételre, 
hiszen a második támogatási összegből vissza tudta volna finanszírozni az 
önkormányzat az összeget. Ez véleménye szerint a rendszer, illetve a pályázat 
kiírójának a hibája. A technikai lebonyolítás sok pályázatnál – így ennél sem 
működött.  
További kérdés, vélemény a képviselő-testület részéről nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki az európai uniós támogatású, elfogadott 
pályázati projekt előfinanszírozásával az előterjesztés alapján egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
159/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Az európai uniós támogatású, elfogadott pályázati projekt előfinanszírozása. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvár 
és Vidéke Takarékszövetkezetnél rendelkezésre álló európai uniós 
támogatású, elfogadott pályázati projekt előfinanszírozására 
rendelkezésre álló keretből a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0114 jelű 
pályázat lebonyolításához igénybe vesz 15.675.772 Ft-ot. 
A felvett hitelt 2011. január 31-ig fizeti vissza önkormányzatunk a 
pályázat elszámolása után. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Giliczéné Molnár 
Irén Szegvár-Mártély ÁMK főigazgató. 

 
 
 
 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a szociális étkeztetésre vonatkozó 
pályázat kiírását tartalmazó írásos anyagot (8. sz. melléklet). Átadta a szót Gyömbér 
Ferencné jegyzőnek. 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, eddig a szociális étkezés azokat a személyeket 
érintette, akik otthon tartózkodtak és ebédet kaptak. A jogszabályváltozás 
következtében ez év elejétől, akik a klubban tartózkodnak, azok is szociális 
étezőknek számítanak. Egy részüknek az óvoda konyhája biztosítja az ebédet, 
azonban a konyha kapacitása nem teszi lehetővé azt, hogy további 35-45 főre 
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biztosítsák az étkezést. A szociális törvény lehetőséget nyújt arra, hogy külső 
szolgáltatótól vásároljuk meg ezt a szolgáltatást. Erre kötelező kiírni pályázatot. A 
szociális törvény rögzíti azt, hogy milyen formában. Az előterjesztés arra tesz 
javaslatot, hogy a képviselő-testület írja ki a pályázatot a szociális étkeztetésre. 
Szintén törvény határozza meg azt, hogy milyen módon kell a pályázatokat elbírálni. 
A bíráló bizottság tagjaira vonatkozó javaslatot az előterjesztés tartalmazza.  
 
Gémes László polgármester megköszönte Gyömbér Ferencné jegyző tájékoztatását. 
Megkérdezte, van-e kérdés, vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban?  
 
Tóth Péter képviselő megkérdezte, hogy törvény határozza meg azt, hogy 5 évre 
kössenek a szolgáltatóval szerződést? 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a törvény szerint legfeljebb 5 évre köthető, de 
ennél kevesebb évre is meg lehet kötni a szerződést. A határozati javaslatban 5 éves 
időtartam szerepel.  
 
Tóth Péter képviselő javasolta, hogy a ciklus idejére, vagyis 4 évre kössék meg a 
szerződést.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a szociális rászorulók 
étkeztetésének ellátására a nyertes pályázóval az önkormányzat 4 éves időtartamra 
kösse meg az ellátási szerződést, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
160/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Pályázat kiírása szociális étkeztetésre. 
 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 122/C §(1) bekezdése alapján pályázatot 
ír ki  
 

szociálisan rászorulók  étkeztetésének ellátására. 
 
A szolgáltatással érintett intézmény: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
Szegvár, Hunyadi J. u. 27. 
A szolgáltatónak 40 fő szociálisan rászoruló étkezését kell biztosítania 2 fogásos ebéd 
formájában.  
Az ebédet hetente – az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetője által 
előzetesen történt megrendelés és étlap egyeztetés alapján készíti a szolgáltató. 
A szolgáltató hétfőtől péntekig (heti 5 napon) biztosítja az egyszeri meleg ebédet.  
Az ebédet naponta 11.30 órától legkésőbb 14.00 óráig kell kiszolgáltatni a telephelyen, 
illetve igény esetén lakásra szállítással. 
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A nyertes pályázóval az önkormányzat – 4 éves időtartamra - ellátási szerződést köt, az 
igénybe vett szolgáltatás ellenértékét az abban foglaltak szerint kell téríteni.  
 
A szolgáltatás biztosításának kezdő időpontja: 2011. január 1. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a szolgáltató nevét, székhelyét, adószámát, 

- az adott tevékenység végzésére jogosító hatósági engedélyt, 

- a szolgáltatásért járó díj mértékét (Ft/adag), emelésre vonatkozó javaslatát 

- az ebéd kiosztására vonatkozó ajánlatot, 

- a szolgáltató által biztosítandó ebéd adagszámának minimumát és maximumát. 

 
A pályázathoz mellékelni kell: 
 

- A szolgáltatást biztosító nyilatkozatát arra nézve, hogy a szolgáltatásra vonatkozó, külön 
jogszabályban meghatározott szakmai követelményeket ismeri. 

- A szolgáltatást biztosító nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ellátottak adatainak 
vonatkozásában az adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseket betartja és betartatja. 

- A szolgáltatást biztosító nyilatkozatát arról, hogy lejárt köztartozása nincs. 

 
A pályázat beadásának határideje:  2010. november 30. 
 
A pályázat elbírálásnak határideje: 2010. december 7. 
 
A pályázatot Szegvár Nagyközség Képviselő-testületéhez (6635 Szegvár, Szabadság tér 
2. sz.) címezve kell benyújtani „szociális étkeztetésre” pályázat megjelöléssel. 
 

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Berkeczné Csák Andrea igazg. 
osztályvezető, Pintér Lászlóné EESZI vezető.  
 
 
 
Lukács Istvánné képviselő megkérdezte, hogy a szentesi városellátó tervez-e idén 
őszi lomtalanítást?  
 
Gémes László polgármester elmondta, őszi lomtalanítás novemberben lesz. A 
Szuperinfóban már meghirdették, valamint televízión keresztül is tudomást 
szerezhettek róla. Szegvár honlapján is megtalálható. Bízik abban, hogy a Szegvári 
Napló Szerkesztőségéhez is eljuttatták a lomtalanítás tervezett időpontját. Megkérte 
Kovács Lajos főszerkesztőt, érdeklődje meg a városellátónál és szíveskedjék 
megjelentetni a Szegvári Naplóban.  
 
Határné Bottyán Erika Civil Tanács elnöke elmondta, a civilektől javaslat érkezett a 
bizottsági külsős tagok megválasztására. Javasolták, hogy az Oktatási, Kulturális és 
Egészségügyi Bizottság külsős tagjaként Nagy Sándornét válasszák meg. 
Megkérdezte, hogy nevezett a polgármesteri hivatal alkalmazottja-e?  
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Gémes László polgármester elmondta, Nagy Sándorné a polgármesteri hivatalhoz 
tartozik, ezért bizottsági külsős tagként nem választható meg.  
 
Gémes László polgármester személyt érintő ügy tárgyalásának idejére zárt ülés 
elrendelését javasolta.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
161/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Zárt ülés elrendelése. 

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

 
A zárt ülésen történő tárgyalást követően a képviselő-testület nyílt ülésen hozta meg 
döntéseit. 
 
Gémes László polgármestert kérte, aki egyetért az ügyvezetői megbízás 2010. 
október 28. napjával történő visszavonásával, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát. 
 
163/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Kondacs Mihály ügyvezető visszahívása. 
 

Határozat 
 

Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
(továbbiakban: Képviselő-testület), mint a Szegvári Falufejlesztő, 
Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (továbbiakban: KFT) alapítója, egyszemélyi tulajdonosa  
Kondacs Mihály ügyvezetőt e tisztségéből a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény 24. § (2) bekezdése, valamint a KFT Alapító 
Okirat VIII. A társaság szervezete alcímű 1. A taggyűlés kizárólagos 
hatáskörébe tartozó kérdések 6. francia bekezdése alapján 2010. 
október 28. napjával visszahívja. 
A megbízási szerződés szerinti havi 20.000,- Ft összegű megbízási 
díját 2011. november 3. napjáig esedékesen, egyösszegben megfizeti 
2010. november 8. napjáig. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatban 
foglaltak végrehajtására. 
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A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Kondacs Mihály 
ügyvezető.  

 
 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a kft. főállású ügyvezetője 
Gyömbér Ferenc legyen, bruttó fizetése 250.000 Ft-ban legyen meghatározva, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát. 
 
164/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Gyömbér Ferenc ügyvezető megválasztása. 
 

Határozat 
 
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
(továbbiakban: Képviselő-testület), mint a Szegvári Falufejlesztő, 
Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (továbbiakban: KFT)  alapítója, egyszemélyi tulajdonosa  „A 
társaság ügyvezetőjének megválasztotta Gyömbér Ferenc (szül: 
Szentes, 1983. június 22. an: Putnoki Éva) Szegvár, Kinizsi u. 9. szám 
alatti lakost, akinek a megbízatása 2010. október 29. napjától 2015. 
október 29. napjáig  szól.” 
 
Ügyvezetői megbízását munkaviszony alapján, teljes 
foglalkoztatásban látja el.  
Díjazását a Képviselő-testület havi, bruttó 250.000,- Ft-ban határozza 
meg.  

 
Szegvár Nagyközség Önkormányzata, mint egyedüli tag 
felhatalmazza, és egyidejűleg kötelezi az ügyvezetőt, hogy a jelen 
módosítással érintetten az egységes szerkezetű alapító okiratot 
elkészíttesse. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatban 
foglaltak képviseletére és végrehajtására.  
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferenc 
Szegvár, Kinizsi u. 9. sz., Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető. 

 
 
 
 
 



 23 

Gémes László polgármester kérte a képviselő-testületet szavazzon a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
külsős tagjainak megválasztására. 
 
Kérte, aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság külsős 
tagja Bába Miklós volt települési képviselő legyen, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
165/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának 
megválasztása. 
 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem képviselő bizottsági 
tagjának Bába Miklóst választotta meg. 
 
A határozatot kapja: Bába Miklós bizottsági tag, Gémes László 
polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Váradi Jánosné 
gazdálkodási osztályvezető, Kánvásiné Kis Sarolta személyügyi 
tanácsos. 

 
 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság külsős tagja Kószóné Bihari Etelka legyen, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
166/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának 
megválasztása. 
 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem képviselő bizottsági 
tagjának Kószóné Bihari Etelkát választotta meg. 
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A határozatot kapja: Kószóné Bihari Etelka bizottsági tag, Gémes 
László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Váradi Jánosné 
gazdálkodási osztályvezető, Kánvásiné Kis Sarolta személyügyi 
tanácsos. 

 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy az Oktatási, Kulturális és 
Szociális Bizottság külsős tagja Bucsányi László legyen, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát. 
 
167/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának 
megválasztása. 
 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság nem képviselő bizottsági  
tagjának Bucsányi Lászlót választotta meg. 
 
A határozatot kapja: Bucsányi László bizottsági tag, Gémes László 
polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Váradi Jánosné 
gazdálkodási osztályvezető, Kánvásiné Kis Sarolta személyügyi 
tanácsos. 

 
 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy az Oktatási, Kulturális és 
Szociális Bizottság nem képviselő bizottsági tagja Pitiné Szabó Éva legyen, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
168/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság nem képviselő bizottsági  tagjának 
megválasztása. 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, 
Kulturális és Szociális Bizottság nem képviselő bizottsági  tagjának Pitiné 
Szabó Évát választotta meg. 
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A határozatot kapja: Pitiné Szabó Éva bizottsági tag, Gémes László 
polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási 
osztályvezető, Kánvásiné Kis Sarolta személyügyi tanácsos. 

 
 
Gémes László polgármester elmondta, a szociális étkeztetésre kiírt pályázatot bíráló 
bizottságnak kell véleményeznie. A jogszabály meghatározza tagjainak összetételét is.A 
bíráló bizottság tagjainak javasolja Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselőt, Pintér Lászlóné 
intézményvezetőt és Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezetőt. 
 
Kérte, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
169/2010. (X.28.) KT. 
 
Tárgy: Szociális étkeztetésre kiírt pályázat bíráló bizottságának megválasztása. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 122/C. § 
/2/ bekezdése alapján a szociálisan rászorulók étkeztetésének ellátására 
benyújtott pályázatok elbírálására bizottságot hozott létre. 
 
Az elbíráló bizottság tagjai: 
1./ Vigh-Molnár Henriett képviselő 
2./ Pintér Lászlóné intézményvezető 
3./ Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Dr. Vigh-Molnár 
Henriett képviselő, Pintér Lászlóné intézményvezető, Váradi Jánosné 
gazdálkodási osztályvezető. 

 
Kmft. 

 
Gémes László             Gyömbér Ferencné 
 polgármester                       jegyző 
 
 

Dr. Vigh-Molnár Henriett  Tóth Péter 
képviselő, jkv. hitelesítő 


