
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár 
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. március 31-én tartott 
rendkívüli 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 

  Bernáth Ildikó iskola igazgató 
  Pintér Lászlóné intézményvezető 
  Csurka Zoltánné óvodavezető 
  Kószóné Bihari Etelka bizottsági tag 
  Bucsányi László bizottsági tag 
  Pitiné Szabó Éva bizottsági tag 
   
   
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 Lukács Istvánné és R. Nagy Mihály. Kérte, aki a jegyzőkönyv-
hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
29/2011. (III.31.) KT. 
 
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Lukács Istvánné és R. Nagy Mihály 
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 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
30/2011. (III.31.) KT. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása. 

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

 
 

NAPIRENDI PONTOK: 
 

1. Közoktatási intézmények működtetése  Gémes László 
       polgármester 

 
2. Egyéb előterjesztések  
 

 
1. NAPIREND 

 
Közoktatási intézmények működtetése 

 
 

Gémes László polgármester előterjesztette a közoktatási intézmények működtetésére 

vonatkozó írásos anyagot (2. sz. melléklet). Elmondta, az előterjesztéssel kapcsolatban nincs 

szóbeli kiegészítése. A határozati javaslat „B” változatának elfogadását javasolja. Kérte a 

képviselő-testületet, tegyék fel kérdéseiket az anyaggal kapcsolatban. 

 

Szabó Tibor képviselő elmondta, szeretné tudni, mennyi támogatástól esnek el a „B” változat 

elfogadásával? Szándéknyilatkozatot tud tenni a képviselő-testület, személy szerint konkrét 

döntést hozni e témában nem tud. 

 

Gémes László polgármester elmondta, a határozati javaslat alternatíváit számszakilag is alá 

fogják támasztani. Május 31-ig az összes fenntartói döntést meg kell hozni, az intézkedések 

megtételéhez szükséges a felhatalmazás, ezért került az anyag a képviselő-testület elé.  

Bari Tiborné képviselő megkérdezte, miért nem várják meg a közoktatásról szóló törvény 

megjelenését?  

 

Gémes László polgármester elmondta, amennyiben változtatni akarnak, május 31-ig meg kell 

hozni a fenntartói döntést. Ki kell dolgozni az alternatívákat. Ezzel a képviselő-testület még 

nem kötelezte el magát. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy a jövőben önállóan működteti 

az iskolát, arról testületi döntés kell, hogy szülessen.  
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Tóth Péter képviselő megkérdezte, kikérték-e más szervezetek véleményét?  

 

Gémes László polgármester elmondta, még nincs szó fenntartói döntésről, csupán az irány 

kitűzéséről.  

 

Tóth Péter képviselő felkérte Bernáth Ildikó iskola igazgatót, mondja el álláspontját az 

előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

Bernáth Ildikó iskola igazgató elmondta, maximálisan támogatja azt a nézetet, hogy az 

iskola a jövőben önállóan működjön. A tantestületben érez annyi erőt és tudást, hogy az 

iskolát jól tudják működtetni.  

 

Lukács Istvánné képviselő elmondta, a szegvári iskola hosszú éveken át önállóan működött. 

Döntéskor minden esetben ki kellett kérni az ÁMK véleményét. Gyakran érezték a 

függőséget. Az iskola önálló működését támogatja.  

 

Gémes László polgármester elmondta, az ÁMK megalakulásakor elsősorban a magasabb 

bevétel lehetőségét, valamint a mártélyi iskolának a sorsát tartották szem előtt.  

Az oktatás finanszírozása is át fog alakulni. Nem lehet látni előre, hogy a társulásban a 

normatíva hogyan fog alakulni. Egy OM azonosítóval egyszerre egy pályázatot lehetett 

benyújtani, ami más iskolák között is problémát jelentett.  

 

Bucsányi László bizottsági tag véleménye szerint sem a szülők, sem a lakosság nem értették, 

miért alakult meg annak idején az ÁMK. Úgy tudja, hogy a közigazgatásban is átszervezések 

lesznek. A jelenlegi kistérségi társulások járási szintre fognak emelkedni. 

 

Gémes László polgármester megjegyezte, a társulás létrehozásáért komoly kritikát kaptak a 

szegvári pedagógusoktól. Bízik benne, hogy az iskola újbóli önálló működésével pozitív 

visszhangot tapasztal.  

 

Kérte, aki a határozati javaslat „B” változatával egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 

31/2011. (III.31.) KT. 

 

Tárgy: Közoktatási intézmények működtetése. 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki 

arra vonatkozóan, hogy a közoktatási feladatait 2011. szeptember 1. napjától 

önállóan kívánja ellátni. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, az önálló fenntartású óvoda, 

valamint általános iskola működtetésére vonatkozó munkaanyagot 

készíttesse el és terjessze a képviselő-testület elé. 
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A képviselő-testület a Szegvár-Mártély Közoktatási Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Megállapodását 2011. augusztus 31. napjával felmondja. 

 

Határidő: 2011. május 31. 

Felelős: Gémes László polgármester 

 

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Mártély Községi 

Önkormányzat képviselő-testülete. 

 

 

2. NAPIREND 

 

EGYÉB ELŐTERJESZTÉSEK 

 

Gémes László polgármester előterjesztette a szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet-tervezetet (3. sz. melléklet). Átadta a szót Gyömbér Ferencné jegyzőnek. 

 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, az Országgyűlés 2010. november 29-én elfogadta a 

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvényt, majd az IRM rendelet módosítására a 

19/2010. (XII.21.) KIM rendeletet, melyek 2011. január 1. napán léptek hatályba. Több 

változás következett be tartalmi és formai tekintetben, melyet az írásos előterjesztés tartalmaz. 

A r4endelet-tgervez6ettel kapcsolatosan módosításokat javasolt: A 23. § /2/ bekezdésben 

törölni kell „és nyugdíjban részesül” kifejezést. A 28. § /4/ bekezdés második mondata helyett 

az alábbi mondat szerepeljen: „Nem kell térítési díjat fizetni a jövedelemmel nem rendelkező 

jogosultnak.”  

Kérte a képviselő-testületet, hogy a módosítások után szíveskedjen elfogadni az 

önkormányzati rendeletet.  

 

Gémes László polgármester megköszönte a kiegészítést. Kérdés, vélemény az 

elhangzottakkal kapcsolatban nem merült fel. Kérte, aki a szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendeletet a pontosításokkal elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta a 

 

 

4/2011. (III.31.) Önkormányzati rendeletét 

 

a 

 

szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást  

nyújtó ellátásokról 

 

 
Gémes László polgármester előterjesztette a gyermekjóléti alapellátásokról, a 
gyermekek pénzbeli és természetbeni juttatásairól szóló önkormányzati rendelet 
tervezetet (4. sz. melléklet). 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, az önkormányzati rendelet-tervezet 6. § /2/ 
bekezdését módosítani kell, mely szerint az ellátás minimuma esetenként és 
gyermekenként 1.000,-- Ft-nál nem lehet kevesebb. Az Ör. /2/ bekezdése 6. §-t 
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további bekezdésekkel kívánja kiegészíteni, melyet az írásos előterjesztés alapján 
ismertetett. Az Ör. 8. § /3/ bekezdését törölni kell, mivel a képviselő-testület a 
hatáskör gyakorlását a polgármesterre ruházta át.  
 
Kérdés, vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban nem volt. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta a 

 

 

5/2011. (III.31.) Önkormányzati rendeletét 

 

a 

 

gyermekjóléti alapellátásokról, a gyermekek pénzbeli és természetbeni juttatásairól 

 

 

Gémes László polgármester előterjesztette a Szentes Kistérségi Társulásból való kiválásra 

vonatkozó szándéknyilatkozatot (5. sz. melléklet). Elmondta, a társulásból 4 település jelezte 

kiválási szándékát: Fábiánsebestyén, Árpádhalom, Nagymágocs és amennyiben a képviselő-

testület elfogadja, akkor Szegvár.  

 

R. Nagy Mihály alpolgármester megjegyezte, jelentős összeget fizet az önkormányzat 

hozhzájárulásként. Javasolta a társulásból való kiválást.  

 

Gémes László polgármester elmondta, Szegvár 5 millió forint fölötti hozzájárulást fizet. A 

feladatellátáshoz a kistelepülések komoly összeggel hozzájárulnak. Más települések ezt a 

plusz normatívából oldják meg. A társulás létrejötte előtt volt egy megállapodás a 8 

polgármester között a költségvetéssel kapcsolatban, melyet Szentes felrúgott, nem tartotta be 

az ígéretét. Nem érzi azt, hogy együttműködő partnernek tekintik Szegvárt. A települések új 

kistérség létrehozását kezdeményezik. Feladatellátás tekintetében pedig oda fogunk 

csatlakozni, ahol előnyös ajánlatot kapunk. 

 

Tóth Péter képviselő megkérdezte, az új társuláshoz kik fognak csatlakozni? 

 

Gémes László polgármester elmondta, törvény alapján, ha a települések fele kiválik a 

társulásból, akkor a kistérség automatikusan megszűnik. A települések felszabadulnak, új 

kistérséget kell alakítani. Fábiánsebestyén, Árpádhalom, Nagymágocs, és ha a testület úgy 

dönt, akkor Szegvár csatlakozik egy új társulásba. Új kistérség alakulásához minimum 2 

település szükséges, további települések pedig csatlakozhatnak.  

 

Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő megkérdezte, ha a társulás felbomlik, ki fogja ellátni az 

orvosi ügyeletet?  

 

Gémes László polgármester elmondta, a szerződést a mentő állomással kötötték.  A 

települések önállóan köthetnek szerződést a mentő állomással a feladat ellátása nem kistérség 

függő. Az egészségügy finanszírozása is átszervezés alatt áll, tehát ezen a területen is lesznek 

változások.  

 

Csurka Zoltánné óvodavezető megkérdezte, hogy a kistérségben működő szakszolgálat 

ellátásával kapcsolatban milyen megoldás lesz? 
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Gémes László polgármester elmondta, amennyiben létrejön az új kistérség, feladatellátásra 

bárhová csatlakozhat. A szentesi szakszolgálatnak is érdeke, hogy minél többen társuljanak 

elsősorban a normatíva miatt.  

 

Szabó Tibor képviselő elmondta, a képviselő-testületnek arról kell dönteni, ha a jelenlegi 

társulás megszűnik, mi lesz helyette? A feladatellátás szempontjából a kiválást és az újhoz 

való csatlakozást egy napon kellene megtenni.  

 

Gémes László polgármester elmondta, a társulásból való kiválási szándékot június 30-ig kell 

a szentesi társulás elé terjeszteni. Új kistérség létrehozását április 3-ig lehet kezdeményezni. A 

két időpont között a minisztérium ezzel kapcsolatban jelzéssel él. Azért kell a képviselő-

testületnek hozni valamilyen döntést, hogy lehessen kezdeményezni a minisztériumnál a 

lehatárolást.  

 

Kérte a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület szándéknyilatkozatot 

tegyen arra vonatkozóan, hogy a Szentes Kistérség Többcélú Társulásból kiválik, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 

32/2011. (III.31.) KT. 

 

Tárgy: Szándéknyilatkozat Szentes Kistérségi Társulásból való kiválásra. 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Szentes Kistérség Többcélú Társulásából való kiválásra vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

1./ A képviselő-testület szándéknyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a 

Szentes Kistérség Többcélú Társulásból 2011. december 31. napjával ki 

kíván válni. 

 

2./ A képviselő-testület kezdeményezi a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter útján a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról 

szóló 2004. évi CVII. törvény mellékletében megjelölt Szentes Kistérség 

lehatárolásának megváltoztatását. 

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ 2./ pontban 

foglaltakkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

A határozatot kapja: a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, Gémes 

László polgármester, Szentes Kistérség Többcélú Társulása. 

 

 

 

Gémes László polgármester előterjesztette az önkormányzati fejlesztések pályázatáról szóló 

írásos anyagot (6. sz. melléklet). Tájékoztatta a képviselő-testületet az önkormányzati 
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feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó 

támogatás pályázati lehetőségekről. Elmondta, a támogatás lehetőséget teremtene iskolai 

feladatot ellátó intézmény esetében a feladat-ellátási hely épületével kapcsolatos elemi 

infrastruktúra fejlesztésre, korszerűsítésre, akadálymentesítésre és kapacitásbővítésre, 

valamint eszközbeszerzésre. A támogatás célja a Szegvár-Mártély ÁMK Mártélyi Általános 

Iskolája leromlott műszaki állapotú tornaszobájának felújítása, valamint a Forray Máté 

Általános Iskola épülete nyílászáróinak cseréje. A beruházás teljes költsége 36.580.869 Ft, az 

igényelt támogatás 29.264.695 Ft. Az önerő mértéke 7.316.174 Ft, melyet az önkormányzat a 

2011. évi költségvetésben biztosít. Ismertette, hogy Mártély Községre eső támogatási összeg 

17.403.707,- Ft, az önerő 4.350.927,- Ft, Szegvár Nagyközségre eső támogatási összeg 

11.860.988,- Ft, az önerő 2.965.247,- Ft. A mártélyi önkormányzat már meghozta döntését az 

önerő biztosításáról. 

 

Gémes László polgármester kérte, aki egyetért a pályázat benyújtásával és az önrész 

biztosításával, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 

33/2011. (III.31.) KT. 
 
Tárgy: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 
központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételére kiírt pályázat 
benyújtása. 
 
 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
belügyminiszter 6/2011. (III.9.) rendelete alapján az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kiírt pályázat benyújtásához. 
 
A támogatás lehetőséget teremtene iskolai feladatot ellátó intézmény 
esetében a feladat-ellátási hely épületével, kapcsolatos elemi 
infrastruktúra-fejlesztésre, korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, valamint 
eszközbeszerzésre. 
 
A támogatás célja a Szegvár-Mártély ÁMK Mártélyi Általános Iskolája 
leromlott műszaki állapotú tornaszobájának felújítása, valamint a 
Forray Máté Általános Iskola épületének (Szegvár, Templom u. 2.) 
nyílászáróinak cseréje. 
A pályázat lehetőséget biztosítana a Mártélyi Általános Iskola és a 
Forray Máté Általános Iskola felső tagozatos diákjainak elfogadhatóbb 
és korszerűbb feltételek mellett történő oktatására. 
 
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatási 
összeg finanszírozása két részletben történik:  

- a támogatás 30%-a a támogatási szerződés megkötését követő 10 napon 
belül előlegként kerül folyósításra. 
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- a fennmaradó támogatási összeg folyósítása a beruházás kivitelezőjével 
kötött szerződés miniszterhez történő benyújtását követő 10 napon 
belül, a támogatási intenzitás figyelembevétele mellett történik. 
 
A beruházás teljes költsége: 36.580.869,- Ft. Az igényelt támogatás 
29.264.695,- Ft. Az önerő mértéke 7.316.174, melyet az önkormányzat a 
2011. évi költségvetésben biztosít. 
Ebből a Mártély Általános Iskola tornaszoba felújítására jutó 
összköltség 21.754.634,- Ft, az igényelt támogatás 17.403.707,- Ft és a 
szükséges önerő 4.350.927,- Ft. Mártély Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete az 52/2011. (III.23.) Kt. határozata alapján 
kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás megvalósításához 
szükséges önrészt a kivitelező számlájának benyújtását követő 3 
munkanapon belül átutalja Szegvár Nagyközség Önkormányzata 
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 57200062-10022843 
számú költségvetési számlájára. 
 
Beadási határidő: 2011. április hó 1. 

Beadás helye: Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága 

részére 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Pólya Sándor pályázati 
referens 

 

Gémes László polgármester ismertette a Szegvár-Mártély ÁMK Forray Máté 
Általános Iskolájában történt létszámleépítés miatti kártérítésről szóló határozati 
javaslatot (7. sz. melléklet).  
 
Bari Tiborné képviselő bejelentette személyes érintettségét.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy Bari Tiborné képviselőt  
zárják ki a szavazásból, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát. 
 
34/2011. (III.31.) KT. 
 

Tárgy: Szavazás Bari Tiborné képviselő döntéshozatalból való kizárásáról. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvár-
Mártély ÁMK Forray Máté Általános Iskolájában történt 
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létszámleépítés miatti kártérítés tárgyában kizárta Bari Tiborné 
képviselőt a döntéshozatalból.  

 

 
Gémes László polgármester kérte, aki elfogadja a Szegvár-Mártély ÁMK Forray 
Máté Általános Iskolájában történt létszámleépítés miatti kártérítésről szóló 
határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
35/2011. (III.31.) KT. 
 
Tárgy: a Szegvár-Mártély ÁMK Forray Máté Általános Iskolájában történt 
létszámleépítés miatti kártérítés. 
 

Határozat 
 
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. 
augusztus 6-ával a Szegvár-Mártély ÁMK Szegvári Forray Máté 
Általános Iskola tagintézményben egy pedagógus álláshelyet 
leépített. A munkajogi intézkedés megtörténte után a közalkalmazott 
a Munkaügyi Bírósághoz fordult. Egy tárgyalást már tartottak ez 
ügyben. A feleket képviselő ügyvédek peren kívüli egyezség 
megkötésére tettek javaslatot, melyet a felperes munkavállaló és az 
alperes munkáltató elfogadott. E szerint a Szegvár-Mártély ÁMK 
Forray Máté Általános Iskola 1.200.000 Ft, azaz: Egymillió-
Kettőszázezer forint kártérítést fizet a közalkalmazott részére.  
 
2./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti 
összeget a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (III.10.) 
Önkormányzati rendelet 8. sz. mellékletében elfogadott céltartalék 
terhére biztosítja. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy gondoskodjon 
az előirányzat módosítás átvezetéséről a költségvetési rendeleten, 
valamint a Szegvár-Mártély ÁMK igazgatóját a fenti összegű 
kártérítés kifizetésével. 
 
Határidő: azonnal 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző, Szegvár-Mártély ÁMK igazgató, Szegvár-Mártély ÁMK Forrai 
Máté Általános Iskola igazgatója, Váradi Jánosné gazdálkodási 
osztályvezető. 
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Bari Tiborné képviselő elmondta, az ügyvédje szerint nyilatkoznia kell arról, hogy 
elfogadja a kártérítés összegét. Az írásos nyilatkozatot a bíróságon be kell mutatnia.  
 
Gémes László polgármester elmondta, a jegyzőkönyv rögzíti, hogy Bari Tiborné 
elfogadja az 1.200.000 Ft összegű kártérítést.  
 
Gémes László polgármester felolvasta a Szegvári Sport Klub támogatási kérelmét (8. 
sz. melléklet).  
 
R. Nagy Mihály alpolgármester megkérdezte, az SZSK elnöke mit ért átigazolási 
díjon? Tisztázták-e az ügyeiket? Nem ért egyet a sport kör támogatásával.  
 
Tóth Péter képviselő elmondta, a sport klub már két éve nem tartott közgyűlést, 
zárszámadás nem volt. Egyetért alpolgármester úr véleményével.  
 
Gémes László polgármester elmondta, a civil szervezetek támogatási kérelmét a 
képviselő-testület áprilisi ülésén fogja tárgyalni. Megkérdezte Berkeczné Csák 
Andrea igazgatási osztályvezetőt, a Szegvári Sport Klub benyújtotta-e támogatási 
kérelmét? 
 
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető elmondta, a civil szervezetek 
támogatási kérelmüket április 12-ig nyújthatják be. A Szegvári Sport Klub még nem 
adott be kérelmet. A civil szervezetek pályázatuk beadásával egyidejűleg számolnak 
el. 
 
Lukács Istvánné képviselő elmondta, mint Oktatási és Sport bizottság elnöke, nincs 
rálátása a Szegvári Sport Klub működésére. A pályázati kiírás tartalmazza, hogy csak 
az a civil szervezet nyújthatja be kérelmét, aki az elszámolást is mellékeli. Nem tudja 
támogatni azokat a szervezeteket, akik nem számolnak el éves kiadásukról, 
működésükről.  
 
Szabó Tibor képviselő elmondta, a Szegvári Sport Klub elnöke bármikor elérhető, 
meg lehet őt keresni kérdésekkel. Tudomása van arról, hogy a sport klub még nem 
végzett elszámolást. Mint elnökhelyettes, vezetőségi ülést hívott össze az elmúlt 
napokban. Elmondták, hogy a felügyelő bizottság részére beszámolót készítenek az 
elmúlt gazdasági évről. Véleményezése után az új vezetőség 6-án tartja ülését, ezt 
követően tud válaszolni a kérdésekre. Véleménye szerint előleg kiutalásáról dönthet 
a képviselő-testület, kifizetésre viszont csak akkor kerülhet, ha megvan az 
elszámolás.  
 
Gémes László polgármester kérte, hogy a Szegvári Sport Klub tájékoztassa a sport 
bizottságot elszámolásáról. Javasolta, hogy a Szegvári Sport Klub kérelmében a 
képviselő-testület áprilisi ülésén döntsön. Kérte, aki ezzel egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
36/2011. (III.31.) KT. 
 
Tárgy: Szegvári Sport Klub támogatási kérelme. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Szegvári Sport Klub támogatási kérelmét és úgy 
határozott, hogy a döntést elhalasztja az áprilisi ülésre. 
 
A határozatról értesítést kap: Gémes László polgármester, Szegvári 
Sport Klub elnöke.  
 

 
Gémes László polgármester az alábbiakról tájékoztatta a képviselő-testületet: 
Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2011. (III.23.) KT. 
határozatában szándékát fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a helyi önkormányzatok 
társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény 9. §-ában 
biztosított jogkörében eljárva a szociális alapszolgáltatásait (étkezés, házi 
segítségnyújtás, nappali ellátás, tanyagondnoki szolgáltatás) intézményfenntartó 
társulás keretében kívánja biztosítani Fábiánsebestyén község önkormányzatával, 
Árpádhalom község önkormányzatával – pozitív döntésük esetén Szegvár 
nagyközség önkormányzatával – közösen. Az EESZI a szociális feladat mellett 
egészségügyi feladatot is ellát, valamint itt működik a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat is: feladata lényegesen összetettebb a fenti talapülésekénél, a kiegészítő 
normatíva igényelhetőségének lehetősége csak erre az évre látszik biztosítottnak, 
ezért önkormányzatunknak nincs szándéka társulni e feladatra.  
Kérdés, vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban nem hangzott el. 
A polgármester javasolta, hogy Szegvár nagyközség ne társuljon erre a feladatra. 
Kérte, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
37/2011. (III.31.) KT. 
 
Tárgy: Szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása intézményfenntartó társulás 
keretében. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 
megtárgyalta a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására 
vonatkozó előterjesztést és nem támogatja, hogy a helyi 
önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi 
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CXXXV. törvény 9. §-ában biztosított jogkörében eljárva a szociális 
alapszolgáltatási feladatait (étkezés, házi segítségnyújtás, nappali 
ellátás, tanyagondnoki szolgáltatás) intézményfenntartó társulás 
keretében biztosítsa Fábiánsebestyén, Mártély és  Árpádhalom község 
önkormányzatával. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester,  Fábiánsebestyén, 
Mártély és  Árpádhalom község polgármestere. 
 

 
 
Gémes László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Kórógy 
hídhoz elkészültek az oszlopok. Rövidesen fel lesznek állítva. Deszkakerítés fogja 
védeni a kerékpárosok biztonságát.  
 
Bernáth Ildikó iskola igazgató megköszönte az oszlopok lerakását, hiszen így a 
gyerekek biztonsága is megoldódott ezen a veszélyes szakaszon. A tantestület 
nevében köszönetét fejezte ki a polgármester úrnak, jegyző asszonynak és a 
képviselő-testületnek az általános iskola önálló működtetésére vonatkozó döntés 
miatt.  
 
Gémes László polgármester javasolta, hogy személyt érintő ügyek tárgyalására zárt 
ülés keretében kerüljön sor.  
 
Megköszönte a részvételt és a nyílt ülést bezárta. 
 
 
 

Kmft. 
 
 
 
Gémes László             Gyömbér Ferencné 
 polgármester                       jegyző 
 
 
 

Lukács Istvánné    R. Nagy Mihály 
képviselő, jkv. hitelesítő 

  
 
 


