
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár 
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. március 10-én tartott   
nyílt üléséről.                
 
Jelen voltak:  Gémes László polgármester 
  Bari Tiborné képviselő 
  Lukács Istvánné képviselő 
  R. Nagy Mihály képviselő 
  Tóth Péter képviselő 
  Dr. Vígh-Molnár Henriett képviselő 
   

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

  Bernáth Ildikó iskola igazgató 
  Pintér Lászlóné intézményvezető 
   
 
 
Gémes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.  
Sajnálattal tájékoztatta jelenlévőket arról, hogy dr. Andrássy Gyula volt háziorvos 
elhunyt. Kérte a jelenlévőket, hogy tiszteletére egy perces néma felállással 
emlékezzenek.  
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 fővel határozatképes, Szabó Tibor 
képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a tanácskozáson. Az ülést megnyitotta. A 
jegyzőkönyv vezetésére felkérte Török Juliannát. A jegyzőkönyv hitelesítésére 
felkérte Dr. Vigh-Molnár Henriett és Lukács Istvánné képviselőket. Kérte, aki a 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
16/2011. (III.10.) KT. 
 
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Dr. Vígh-Molnár Henriett és Lukács 
Istvánné képviselőket bízta meg.  
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Gémes László polgármester ismertette a napirendi pontokat (1. sz. melléklet). Kérte, 
aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
17/2011. (III.10.) KT. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása. 

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

 
NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ: 

 
    A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti Gémes László 
    időszak fontosabb eseményeiről                polgármester  

 
NAPIRENDI PONTOK: 

 
1. Az önkormányzat és intézményei   Gémes László 

2011. évi költségvetése    polgármester 
 

2. Egyéb előterjesztések  
 

 
 

NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ ÜGY 
 

A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről 
 
Gémes László polgármester elmondta, az elmúlt ülés óta különleges esemény nem 
történt. Folytatódik a polgármesteri hivatal felújítása. A nyílászárók cseréje és a külső 
hőszigetelés megtörtént, jelenleg a koszorút készítik a fölső szinten. Március végére 
elkészül a tető. Elmondta, megérkeztek a véleményezett dokumentációk a  
szennyvízberuházásról. A közbeszerzési eljárás április 1-jével indul. A minisztérium 
új minőségbiztosítási rendszert állított fel. Ellenőrzi a szakmai és technikai tartalmat, 
előzetesen véleményezi a közbeszerzési eljárásokat.  
 
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban? 
 
Kérdés, vélemény a képviselő-testület részéről nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a polgármesteri tájékoztatót az elhangzottak 
alapján tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
18/2011. (III.10.) KT. 
 
Tárgy: A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti időszak fontosabb 
eseményeiről.  
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
vette a polgármester két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről 
szóló tájékoztatót. 

 

 

 

1. NAPIREND 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 
ELFOGADÁSA 

 
Gémes László polgármester előterjesztette az önkormányzat és intézményei 2011. évi 
költségvetéséről szóló írásos anyagot (2. sz. melléklet). Felkérte a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnökhelyettesét, ismertesse a bizottság javaslatát. 
 
Tóth Péter elnökhelyettes elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetését. Az ülésen 
elhangzott kiegészítésekkel együtt az anyagot elfogadásra javasolta.  
 
Gémes László polgármester megköszönte Tóth Péter ismertetését és átadta a szót 
Lukács Istvánné bizottsági elnöknek. 
 
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta az írásos előterjesztést. Elmondta, a költségvetés elkészítését 
alapos előkészítő munka előzte meg az intézményvezetőkkel egyeztetve. A bizottság 
megállapította, hogy az önkormányzatnál és intézményeinél takarékos, visszafogott 
gazdálkodást folyt. Az önkormányzatnak nincs kifizetetlen számlája. Mind az 
intézmények, mind a polgármesteri kabinet figyelemmel kíséri a pályázatokat, és ki 
is használja a lehetőségeket. Elmondta, jelentős fűtés-megtakarítást fog jelenteni a 
polgármesteri hivatalnál a nyílászárók cseréje. A bizottság egyetértett az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2011. évi támogatására 
vonatkozó igény benyújtásával. Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik részt vettek 
a költségvetés elkészítésében, javasolta annak elfogadását.  
 
Gémes László polgármester megköszönte Lukács Istvánné bizottsági elnök szóbeli 
ismertetését.  
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Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a bizottsági ülésen néhány javítást eszközöltek 
az írásos előterjesztésben, ismertette azokat.  
Elmondta, Gajdánné Szatmári Mária megküldte írásos véleményét a 2011. évi 
költségvetéssel kapcsolatban. Véleményében rögzítette, hogy a 2011. évi 
költségvetési rendelet-tervezet összhangban van a jogszabályi előírásokkal, nem 
merült fel olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok 
megalapozottságát érintené. A rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő települési önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény 
benyújtásával, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
19/2011. (III.10.) KT. 
 
Tárgy: Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 
2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról. 
 

Határozat 
 
1. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi 
CLXIX. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a 
továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
támogatására. 

2. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési 
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény 
alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

I. a) Szegvár település lakosságszáma 2010. január 1-jén 4858 fő. 
II. a) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat helyi adó 

bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 66.660 eFt 
összegű bevételt tervez.  

III. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési 
rendeletét 64.486 eFt összegű működési célú hiánnyal fogadta 
el. 

IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben 
nem haladja meg az Ötv. 88. § /2/ bekezdése szerinti éves 
kötelezettségvállalás felső határát. 

V. a) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat az Ötv. szabályai 
szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. 
b) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi 
zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. 
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A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető.  

 
 
Gémes László polgármester kérte, aki az önkormányzat 2011. évi költségvetését a 
kiegészítésekkel és a bizottság javaslatával elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta 
 

3/2011. (III.10.) Önkormányzati rendeletét 
az 

önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
 

 
 
 

2. NAPIREND 
 

EGYÉB ELŐTERJESZTÉSEK 
 
Gémes László polgármester ismertette az egyesületek, civil szervezetek, közösségek 
támogatására vonatkozó írásos előterjesztést (3. sz. melléklet)  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
20/2011. (III.10.) KT. 
 
Tárgy: Egyesületek, civil szervezetek, közösségek támogatása. 
 

Határozat 
 
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló …./2011.(……...) önkormányzati 
rendeletében  elfogadott sport, egyesületi, civil szervezetek, közösségek támogatási 
keretének felhasználására   pályázatot ír ki az alábbiak szerint: 
 
„Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évben is támogatni 
kívánja a településen működő sportszervezeteket, egyesületeket, civil szervezeteket 
és helyi közösségeket. 
 
A támogatás elnyerésére a képviselő-testülethez címzett pályázatot kell benyújtani. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:  

a.) a pályázó adatait (nevét, székhelyének címét), 
b.) a szervezet rövid bemutatását, a településen eddig végzett tevékenységét, 
c.) a bejegyzési okirat másolatát, 
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d.) azokat a feladatokat, melyeket közcélú tevékenységként az adott évben el 
kíván látni, 

e.) a d.) pontban meghatározott tevékenységek várható pénzügyi kiadásait, és 
az önkormányzattól igényelt pénzügyi támogatás összegét, 

f.) a d.) pontban meghatározott tevékenység végzéséért felelős személy 
megnevezését, elérhetőségét. 

 
Azok a szervezetek, amelyek az elmúlt évben már támogatásban részültek, csatolják 
a pályázaton elnyert támogatás felhasználásáról szóló igazolásaikat, beszámolójukat. 
 
Az elszámolásnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó adatait, 
- a pénzügyi támogatást megítélő képviselő-testületi határozat számát, 
- a kapott pénzügyi támogatás összegét és időpontját,  
- a pályázatban meghatározott célt és a ténylegesen megvalósított feladatokat, 

tevékenységet, 
- a pénzügyi támogatás felhasználására vonatkozó bizonylatok másolatát, 
- a pályázatért felelős személy aláírását, elérhetőségét. 

 
A pályázatok beadási határideje: 2010. április 12. 
 
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal titkárságán kell leadni. 
 
A pályázatok elbírálására a 2011. április 21-én tartandó képviselő-testületi ülésen 
kerül sor.” 
 
A pályázatok eredményéről minden pályázó a képviselő-testületi ülést követően, 
határozat formájában értesül. 
 
2. A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy tegyen intézkedést a pályázat 
Szegvári Naplóban, Szegvár honlapján történő megjelentetése érdekében. 
 
3./ A képviselő-testület felkérte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, 
valamint az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottságot, hogy a beérkező 
pályázatokat, elszámolásokat tekintse át, és tegyen javaslatot a 2011. évi támogatási 
összegekre.  
 
Határidő:  pályázati kiírás megjelentetésére: azonnal 
        előterjesztés elkészítésére: 2011. április 13. 
Felelős:     jegyző, bizottsági elnökök 
 
A határozatot kapják: Gyömbér Ferencné jegyző, Szabó Tibor a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnöke, Lukács Istvánné az Oktatási, Kulturális és 
Szociális Bizottság elnöke, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető. 
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Gémes László polgármester előterjesztette a támogatási igény benyújtása Vis Maior 
keret terhére vonatkozó írásos anyagot (4. sz. melléklet). Elmondta, a védekezési 
költség 70 %-át visszatérítik.  
 
Kérdés, hozzászólás az írásos előterjesztéshez nem hangzott el.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért a támogatási igény benyújtásával, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
21/2011. (III.10.) KT. 
 
Tárgy: Támogatási igény benyújtása Vis Maior keret terhére. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Vis Maior tartalék címen támogatási igényt nyújt 
be az Önkormányzati Minisztériumhoz, a 2010. december 2-án 
bejelentett 2. II. fokú belvízvédelmi készültség után keletkező 
védekezési költségek támogatására. A védekezésre a Sport téri 
ingatlanok (hrsz.: 482, 480/10, 479), és a 4405 számú út (hrsz.: 0234/1) 
0 + 00 és a 0+1500 km szelvények mellett szakaszosan fekvő 
ingatlanok (hrsz.: 0233/37, 0233/30, 0233/15, 0233/47 mellett 
elhaladó szikkasztó ároknál az ingatlanok védelme érdekében került 
sor. 
 
Szegvár Nagyközség Önkormányzata a belvízvédekezéssel 
kapcsolatos Vis Maior helyzet kapcsán felmerült védekezési feladatok 
ellátását saját erejéből csak részben tudja megoldani. A védekezési 
költség előreláthatólag 446.250 Ft, melyhez az önkormányzat saját 
forrásként a költségek 30 %-át, a 133.875 Ft-ot biztosít és a felmerült 
költségek 70 %-át, 312.375 Ft-ot Vis Maior igényből kívánja fizetni. 
 
A testület a saját forrás összegét a 2011. évi költségvetésről szóló 
3/2011. (III.10.) Költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés 
benyújtására. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Huszka Anita 
polgármesteri kabinet 
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Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvár, Arany J. utcai lakosok 
forgalomkorlátozás iránti kérelmét (5. sz. melléklet). Átadta a szót Tóth Péternek, a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökhelyettesének. 
 
Tóth Péter elnökhelyettes elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
tárgyalta a kérelmet. A témában döntés nem született, ugyanis a tábla kihelyezésével 
más járművek behajtását is tiltanák. A 7,5 tonnás súlykorlátozás tiltaná a 
szemétszállító, illetve szippantó autó behajtását. Másrészt egy vállalkozó 
tevékenységét nagyban érintené a tábla kihelyezése. A bizottság egyetért azzal, hogy 
a kamionok forgalmának következményeként a szilárd burkolatú út károsodik. Azt 
javasolta, hogy a lakosok egyezzenek meg a vállalkozóval, próbáljanak 
kompromisszumot kötni.  
 
Gémes László polgármester elmondta, egyetért az elnökhelyettes úrral és a bizottság 
javaslatával. Hiszen a súlykorlátozás több vállalkozást is érint. Véleménye szerint 
partnerségi viszonyt kellene kialakítani a lakosok és a vállalkozó között. Tudomása 
van az útburkolat rossz állapotáról. A csurgatott aszfalt vékony rétege idővel leválik, 
emiatt alakult ki a kátyú. A szennyvízberuházás valamennyi úttestet fogja érinteni. A 
beruházás befejeztével megfelelő utakat kell építeni a településen. Mindent meg fog 
tenni az önkormányzat annak érdekében, hogy jó minőségű utak épüljenek a 
lakosság megelégedésére.  
Kérte, aki azzal egyetért, hogy az önkormányzat ne javasolja a jegyzőnek a  
súlykorlátozó tábla kihelyezését a Mindszenti u. – Arany J. u. szakaszra, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
22/2011. (III.10.) KT. 
 
Tárgy: Szegvár, Arany J. utcai lakosok forgalomkorlátozás iránti kérelem. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Arany J. utca lakosainak kérelmét, melyben 7,5 
tonnás súlykorlátozás bevezetését kérték a Mindszenti u. – Arany J. 
utca 1. számig terjedő útszakaszra. 
 
A képviselő-testület nem javasolta a jegyzőnek, mint a közút 
kezelőjének a  súlykorlátozó tábla kihelyezését a Mindszenti és az 
Arany János utca kereszteződésébe, ugyanis ezzel nem csak a 
kifogásolt gépjárművek forgalmát tiltanák meg, hanem valamennyi 
gépjárműre vonatkozna.  
 
A képviselő-testület javasolta a kérelmet aláíró lakosoknak, hogy 
egyeztessenek az érintett vállalkozókkal, keressenek 
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kompromisszumos megoldást, melyet minden fél elfogad, támogat és 
betart. Ehhez a képviselő-testület is felajánlja segítségét. 
 
 
A határozatot kapja: Kiss Tibor Szegvár, Arany J. u. 5. sz. (a lakosok 
képviseletében), Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző,  Pappné Muzsik Renáta igazgatási főelőadó. 

 
 
Tóth Péter képviselő lakossági kérést tolmácsolt a képviselő-testület elé. 
Kifogásolták, hogy a Kórógy csatorna hídjánál a járda mélyen meg van süllyedve. 
Emiatt korábban már történt baleset. A lakosok kérik a járda helyreállítását, korlát 
készítését. 
 
Gémes László polgármester megköszönte a jelzést. Elmondta, a híd és az utolsó 
lakóház közötti részen korlátot fognak elhelyezni. A korlát rövid időn belül el fog 
készülni. Az említett járdaszakasz a kerékpárút folytatása lesz, ezért az, a kerékpárút 
készítésével egyidőben fog kiépülni.  
 
Bari Tiborné képviselő elmondta, bizottsági ülésen Bernáth Ildikó iskola igazgató 
rövid tájékoztatást adott az iskolát érintő néhány változásról. Felkérte az iskola 
igazgatóját, ismertesse az ott elhangzottakat.   
 
Bernáth Ildikó iskola igazgató elmondta, részt vett a leendő elsősök szülői 
értekezletén. Sajnálatos tény, hogy kb. 30-31 leendő első osztályos tanulóra 
számíthatnak. Ez nem túl nagy létszám. Sokszor átbeszélték, és praktikus okokból 
kifolyólag úgy határoztak, hogy egész napos rendszerben próbálják a gyerekek 
beiskolázását megoldani az újfalusi iskolában. Kis átalakítással a legideálisabb lenne 
az egész napos oktatás két kiváló tanító nővel. Kedvező és biztonságos a gyermekek 
számára a zárt udvar. A gyermekek számára rendelkezésre áll egy tornaterem, ahol a 
tornaórákat biztonságosan lehetne tartani. 
Az új iskolában egy terem felszabadulásával ki lehetne alakítani egy tornaszobát és 
az étkező sem lenne ennyire zsúfolt. A szülők partnerként támogatták az elképzelést.  
Beszámolt arról, hogy megtartották a 7. osztályosok szülői értekezletét is. Szintén kis 
létszámmal működött az osztály. Nagy valószínűséggel a következő tanévben 
osztályösszevonással kell számolni. Hosszú, közös beszélgetést követően sikerült 
meggyőzni a szülőket arról, hogy a jó képességű gyermekeket ne vigyék el Szentesre. 
Elmondta, mindent megtesz annak érdekében, hogy az osztályban jó közösség 
alakuljon ki.  
Bizonytalanságot lát a negyedik évfolyamban. Fennáll a veszélye annak, hogy már 
más településről bejáró gyermekét a szülő a lakóhelyén lévő iskolába fogja járatni.  
Elmondta, ezek egyelőre mind tervek. A szülőkkel, a fenntartóval és a kollégákkal 
folyamatosan tartja a kapcsolatot. 
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Gémes László polgármester megköszönte Bernáth Ildikó iskola igazgató 
tájékoztatását. Elmondta, korábban már indítottak iskolaotthon jellegű oktatást, 
amely kitűnően működik.  
 
Bari Tiborné képviselő megkérdezte, jelenleg hány gyermek van beíratva? Hogyan 
történne a gyermekek ebédeltetése az újfalusi iskolában?  
 
Bernáth Ildikó iskola igazgató elmondta, a beiratkozás folyamatos, még nem tud 
konkrét létszámot mondani. Kihangsúlyozta, nagyon örülne, ha az újfalusi iskolában 
megvalósulna az egész napos oktatás. Az ebédeltetés lehetőségéről még tárgyalnak, 
hiszen eddig az étkezés az új iskolában történt. Sokkal komfortosabb életet tudnának 
biztosítani mind az újfalusi, mind az új iskola diákjainak.  
 
Bari Tiborné képviselő megkérdezte, megtudják-e a kollégák az esetleges 
létszámleépítést?  
 
Bernáth Ildikó iskola igazgató elmondta, természetesen tudhatják. Szülői 
értekezleten vázolták a létszámot, elmondta azt is, hogy mire lehet számítani, viszont 
semmi konkrétat egyelőre nem tud. Elmondta azt is, hogy a pályázatokat 
figyelemmel kell kísérni és ha valaki úgy gondolja, hogy biztos lehetőséget lát, azzal 
élni kell. A döntéshez az iskola maximális támogatást nyújt. Úgy gondolja, a 
létszámleépítés 3 álláshelyet is jelenthet. Mindenki előtt ismeretes, hogy egyre 
kevesebb az iskolában a gyermeklétszám. Már az elmúlt évben is felvetődött az 
osztályösszevonás gondolata. Kis létszámú osztállyal sem oldódtak meg az iskolai 
problémák.  
 
Tóth Péter képviselő elmondta, bízik az igazgató nőben, hogy szakmailag jó döntést 
hoznak arra vonatkozóan, hogy ki marad és kit küldenek el az iskolából.  
 
Bernáth Ildikó iskola igazgató elmondta, örülne 36-37 fős évfolyam létszámnak. 
Mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy korrekt döntés szülessen az esetleges 
létszám leépítésekor. Elsősorban a tantárgyakat kell megnézni. Elmondta, igazából 
nagy váltás a fölső tagozatban van. Ezt folyamatosan meg kell vizsgálni. Készített 
egy elégedettség vizsgáló lapot, amit megkaptak a szülők, a fenntartó és a képviselő-
testület tagjai is. Kérte a képviselőket, töltsék ki. A gyermekek már kitöltötték ezeket 
a lapokat, azok feldolgozásra kerültek. Ki kell deríteni, hogy fölső tagozatban miért 
indult meg az elvándorlás, erre szakmailag választ fognak adni.  
 
Gémes László polgármester elmondta, benne meg sem fogalmazódott az, hogy a 
létszám leépítésénél nem szakmai alapon fognak dönteni. Ez korábban is így volt. 
Mindennek az alapja a gyermek. Figyelembe kell venni a tantárgyfelosztást és az 
óraszámot.  
 
Bari Tiborné képviselő elmondta, fölső tagozatban vannak olyan szakemberek, akik 
több diplomával rendelkeznek. 
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Gémes László polgármester elmondta, az nem fordulhat elő, hogy, ha a szakos 
ellátásban túlkínálat van, akkor a szakos tanár helyett alsós tanítót építsünk le. 
Etikátlan lenne az alsós tanárral szemben, egy fölső tagozatos tanár megtartása csak 
azért, mert több diplomával rendelkezik. Véleménye szerint az alsó és felső tagozatot 
ilyen szempontból külön kell kezelni.  
 
Tóth Péter képviselő elmondta, nem biztos abban, hogy az alsó tagozatban mindig 
minden rendben van. Van néhány óvodás gyermek aki nem a szegvári iskolában 
fogja kezdeni az első osztályt. Megkérdezte, hogy az ÁMK-val kapcsolatban milyen 
tervek vannak?  
 
Gémes László polgármester elmondta, mindennek az alapja a gyereklétszám, ezért 
az ÁMK-val kapcsolatban egyelőre választ nem tud adni. Az ÁMK sorsáról a 
képviselő-testület bevonásával fognak dönteni.  
 
Bernáth Ildikó iskola igazgató Tóth Péter képviselő felvetésére elmondta, az alsó 
tagozatból olyan gyermekeket visznek át Szentesre, akiknek a szülei ott dolgoznak. 
Ez viszont minimális, a fölső tagozatban viszont nagyon nagy létszámú az 
elvándorlás. Ez szakmailag mélyen elgondolkodtató.  
 
Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmondta, az előző létszámleépítéskor is szó 
volt arról, hogy a képviselő-testületnek a létszámleépítéskor nem kompetenciája 
konkrét személyről dönteni. A képviselő-testület kizárólag létszámról dönt, 
személyekről nem.  
 
Bari Tiborné képviselő elmondta, nem személyek megnevezését kérte, azért hozta 
fel a témát, mert a pályázati kiírások most fognak majd megjelenni.  
 
Gémes László polgármester elmondta, még az igazgató nő sem tud egyelőre választ 
adni a létszámleépítésre vonatkozóan.  
 
Bernáth Ildikó iskola igazgató elmondta, vezetőségi ülésen nyíltan elmondott 
mindent. Mindenki tud arról, hogy biztosan szükség lesz létszámleépítésre. Arra 
biztatta a tanárokat, ha egy mód van rá és találnak állást, fogadják el. Az iskola 
mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy bárki is megy el, méltóképpen tegye 
azt. Ígérte, hogy nagyon komoly szakmai munka fogja megelőzni a létszámleépítésre 
vonatkozó döntést. Egyelőre személyekről nincs szó.  
 
Bari Tiborné képviselő megkérdezte, miért a létszámtól függ az ÁMK működése? 
Nem a képviselő-testület dönt ebben?  
 
Gémes László polgármester elmondta, a beíratott gyermeklétszámtól függ a 
normatív támogatás. Mindennek az alapja a beíratott gyermekek létszáma. 
Elsődleges szempont a finanszírozás. Bízik abban, hogy a lehető legjobb megoldást 
tudják majd választani.  
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Lukács Istvánné képviselő elmondta, szívén viseli az iskola sorsát tanítónőként is és 
bizottsági elnökként is. A szülő mindig biztonságban szereti érezni a gyermekét. Volt 
egy időszak, amikor nem ez volt tapasztalható. Elmondta, a szegvári iskola mindig is 
jó hírű iskola volt és ma is az. Nagyon jó szakemberek dolgoznak és nagyon sok jó 
képességű gyermek került ki ebből az iskolából, akik megállják a helyüket az életben. 
Kihangsúlyozta, mindenkinek kötelessége és feladata, hogy a gyermekeket itt 
tartsák. Az alsó tagozatban nemigen tapasztalt elvándorlást. 17 évi képviselőtagsága 
alatt azt tapasztalta, hogy az önkormányzat mindig megtett annak érdekében 
mindent, hogy az intézmények zavartalanul tudjanak működni. Így van ez most is. 
Össze kell fogni annak érdekében, hogy az iskola visszakapja a jó hírnevét. Kérte, 
hogy ennek érdekében mindenki a lehető legtöbbet tegyen meg.  
Felhívta a lakosság figyelmét a március 15-i ünnepségre. Kérte, hogy minél nagyobb 
létszámmal vegyenek részt az ünnepi megemlékezésen. Röviden ismertette a 
programot.  
 
Gémes László polgármester megköszönte a kérdéseket, válaszokat. 
 
Gémes László polgármester személyt érintő ügyek tárgyalására zárt ülés 
elrendelését javasolta.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
23/2011. (III.10.) KT. 
 
Tárgy: Zárt ülés elrendelése. 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete személyt 
érintő ügy tárgyalásának idejére elrendelte a zárt ülést.  
 
 

A zárt ülés befejeztével Bari Tiborné képviselő távozott az ülésről, így a képviselők 
száma 5 fő. 
 
A zárt ülés után, nyílt ülés keretében hozta meg döntését a képviselő-testület az 
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény létszámára vonatkozóan. 
 
Gémes László polgármester az EESZI létszámára vonatkozóan az alábbiakat 
javasolta: Pintér Lászlóné 5 évre szóló határozott idejű intézményvezetői megbízás 
mellett lással el a családsegítő szolgálat családsegítői munkakörét főállásban. 
A Gondozási Központ részfoglalkozású munkatársainak létszáma 1 fő lesz (takarító 
nő), a főfoglalkozású munkatársak létszáma 2 fő lesz. Szociális étkeztetés 
szakfeladaton történik 1 fő főfoglalkozású munkatárs foglalkoztatása. 
Az intézmény főfoglalkozású munkatársainak száma 9 fő lesz, a részfoglalkozásúaké 
1 fő lesz. Az összlétszám 10 fő.   A költségvetésben elfogadotthoz képest 1 fővel 
csökkent az intézmény létszáma. 
Kérte továbbá a döntést az intézményvezető helyettes vonatkozásában is. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
28/2011. (III.10.) KT. 
 
Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai létszáma. 
 

Határozat 
 

Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény létszámát 2011. 
árpilis 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Családsegítő, gyermekjóléti szolg: 2 fő főfoglalkozású, 
Tanyagondnok:           1 fő főfoglalkozású,  
Gondozási Központ:          2 fő főfoglalk. és 1 fő részfoglalk. 
Házigondozói Szolgálat:         1 fő főfoglalkozású,  
Szociális étkeztetés:          1  fő főfoglalkozású, 
Védőnői Szolgálat:          2 fő főfoglalkozású munkatárs. 
 
Az intézmény főfoglalkozású munkatársainak száma 9 fő, a 
részfoglalkozású munkatársainak száma 1 fő. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza az intézmény vezetőjét, hogy 
helyettesítéséről intézményvezető helyettes megbízásával 
gondoskodjon 2011. április 1. napjától, valamint a 
létszámváltozással kapcsolatos munkáltató intézkedéseket hajtsa 
végre.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. évi 
költségvetési rendelet módosításáról a fentiek alapján 
gondoskodjon.    
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Pintér Lászlóné 
EESZI vezető, Váradi Jánosné gazd. osztályvezető, Kánvásiné Kis 
Sarolta személyügyi főtanácsos.  
 

 
Kmft. 

 
 
Gémes László             Gyömbér Ferencné 
 polgármester                       jegyző 
 
 

Dr. Vigh-Molnár Henriett  Lukács Istvánné 
képviselő, jkv. hitelesítő 

 


