Jegyzőkönyv
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. június 30-án tartott rendkívüli nyílt
üléséről.
Jelen voltak: Gémes László polgármester
Lukács Istvánné képviselő
R. Nagy Mihály képviselő
Szabó Tibor képviselő
Dr. Vígh-Molnár Henriett képviselő
Gyömbér Ferencné jegyző

Gémes László polgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket.
Elmondta, Bari Tiborné és Tóth Péter képviselők jelezték távolmaradásukat. Megállapította,
hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta. A jegyzőkönyv
vezetésére felkérte Török Juliannát. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Lukács Istvánné és
R. Nagy Mihály képviselőket.
Ismertette a napirendi pontot és kérte annak elfogadását.
Kérte, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
83/2011. (VI.30.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Lukács Istvánné és R. Nagy Mihály
képviselőket bízta meg.
Gémes László polgármester ismertette a napirendi pontokat (1. sz.). Kérte, aki az írásos
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
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84/2011. (VI.30.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
NAPIRENDI PONTOK:
1./ „Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal” pályázat
benyújtása

Gémes László
polgármester

2./ Folyékony hulladék elszállítására beérkezett
pályázat elbírálása

Gémes László
polgármester

3./ Egyéb előterjesztések

1./ Napirend
„Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” pályázat benyújtsa
Gémes László polgármester előterjesztette a „Helyi hő- és hűtési energiaigény
kielégítése megújuló energiaforrásokkal” (KEOP 4.2.0.A) – Zöld gazdaság” pályázat
benyújtására vonatkozó írásos anyagot (2. sz. melléklet). Elmondta, két pályázatot kívánnak
benyújtani napelemes rendszer telepítésére. A támogatási intenzitás mértéke önkormányzatok
esetében 85 %, ami a korábbi lehetőségekhez képest rendkívül kedvező. Az önkormányzat a
jelzett intézmények esetében jelentős megtakarítást ér el az energiaköltségek terén. A
beruházás önereje az előzetes tervezői számítások alapján 5-7 év alatt megtérül, ami
kiemelten gazdaságosnak minősül. A beruházások pályázatonkénti maximális támogatási
mértéke 50 millió forint. Az ehhez szükséges maximális önerő nagysága pályázatonként 7,5
millió forint. A pontos beruházási összegek megállapítása csak a kiviteli tervek elkészítése
után lehetséges. Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az írásos anyagban nettó árak
szerepelnek.
Szabó Tibor képviselő megjegyezte, olyan épületekre érdemes napelemes rendszert kiépíteni,
amelyiken jól néz ki. Megkérdezte, az elemek hol lesznek felszerelve?
Gémes László polgármester elmondta, a polgármesteri hivatal tetőszerkezetére nem lehet
elhelyezni az elemeket. A napelemek a központi iskolánál, az óvodánál, idősek otthonánál,
művelődési háznál és az új iskolánál lennének felszerelve.
Szabó Tibor képviselő elmondta, a napelemek felszerelésekor gazdaságossági szempontokat
is figyelembe kell venni. Tekintettel arra, hogy a hivatal épületére nem lehet a kollektorokat
elhelyezni.
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Gémes László polgármester elmondta, számításokat végeztek ezzel és a felhelyezhetőséggel
kapcsolatban. Az idősek otthonánál és az óvodánál az udvar felőli rész lenne a
legmegfelelőbb.
R. Nagy Mihály alpolgármester elmondta, az elemek fekvését is figyelembe kell venni.
Gémes László polgármester kérte, aki a „Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal – Zöld gazdaság” pályázat benyújtásával egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
85/2011. (VI.30.) KT.
Tárgy: „Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
(KEOP 4.2.0.A) - Zöld gazdaság” pályázat benyújtása (5 intézményre)
Határozat

-

Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
„Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
(KEOP 4.2.0.A) pályázati felhívása szerint a Szegvár Nagyközség
Önkormányzatának tulajdonában lévő alábbi ingatlanokon villamosenergia
termelés céljára telepítendő napelemek elhelyezésére:
Polgármesteri Hivatal Szegvár (Szegvár, Szabadság tér 2.)

-

Művelődési Ház (Szegvár, Régiposta u. 1/a)

-

Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – új iskola
épület (Szegvár Régiposta u. 1/b)

-

Kurca-parti Óvóda (Szegvár, Hunyadi u. 25.)

-

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény és Idősek Napközi Otthona
(Szegvár, Hunyadi u. 27.)

A pályázat maximális költsége nettó 50 000 000 Ft, melyhez az 15% önerőt
biztosít, melynek összege maximum nettó 7 500 000 Ft.
A Képviselő-testület az önrészt az önkormányzat és intézményei 2011. évi
költségvetéséről szóló 3/2011 (III.10.)Ör. 8. számú melléklete szerinti
felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás
lefolytatására és a pályázat benyújtására.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Váradi Jánosné gazdálkodási
vezető, Pólya Sándor pályázati referens.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
86/2011. (VI.30.) KT.
Tárgy: „Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
(KEOP 4.2.0.A) - Zöld gazdaság” pályázat benyújtása (Forray Máté Általános Iskola)
Határozat

-

Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
„Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
(KEOP 4.2.0.A) pályázati felhívása szerint a Szegvár Nagyközség
Önkormányzatának tulajdonában lévő alábbi ingatlanokon villamosenergia
termelés céljára telepítendő napelemek elhelyezésére:
Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény –
központi épület (Szegvár, Templom u. 2.)
A pályázat maximális költsége nettó 50 000 000 Ft, melyhez az 15% önerőt
biztosít, melynek összege maximum nettó 7 500 000 Ft.
A Képviselő-testület az önrészt az önkormányzat és intézményei 2011. évi
költségvetéséről szóló 3/2011 (III.10.)Ör. 8. számú melléklete szerinti
felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás
lefolytatására és a pályázat benyújtására.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Váradi Jánosné
gazdálkodási vezető, Pólya Sándor pályázati referens.

2./ Napirend
Folyékony hulladék elszállítására beérkezett pályázat elbírálása
Gémes László polgármester előterjesztette a folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására és
ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatás ellátására vonatkozó írásos anyagot (3.
sz. melléklet. Elmondta, a folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes
elhelyezésére kiírt pályázati felhívásra egy pályamunka érkezett, mely a kiírási feltételeknek
megfelel.
Kérdés, hozzászólás az írásos előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás
ellátására benyújtott pályázatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a
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9/2011. (VI.30.) Önkormányzati rendeletét
a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtésével,
elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról és
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 19/1998. (XII.15.) önkormányzati
rendelet módosítására

3./ Napirend
Egyéb előterjesztések
Gémes László polgármester előterjesztette a gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás
társulási megállapodása módosítására vonatkozó írásos anyagot (4. sz. melléklet).
Gyömbér Ferencné jegyző kiegészítésül elmondta, hogy a képviselő-testület a Szentesi
Kistérség Önkormányzatainak Gyermekvédelmi Szakellátási Intézményi Társulása
létrehozására és működtetésére irányuló társulási megállapodást a 226/2005. (XII.15.) Kt. sz.
határozattal fogadta el.
Gémes László polgármester kérte, aki a gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás
társulási megállapodása módosítását az írásos előterjesztéssel elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
87/2011. (VI.30.) KT.
Tárgy: Gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás társulási megállapodása módosítása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelmi szakellátás intézményi
társulás társulási megállapodása módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak
szerint határoz:
1./ A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés e)
pontjában biztosított kizárólagos jogkörében eljárva "Szentesi Kistérség Önkormányzatainak
Gyermekvédelmi Szakellátási Intézményi Társulása" Társulási Megállapodását (a továbbiakban:
Megállapodás) az alábbiak szerint módosítja:
- A Megállapodás bevezető részének helyébe az alábbi bevezető lép:
„A Szentesi Kistérséget alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei feladataik célszerűbb,
gazdaságosabb, hatékonyabb megvalósítására, a polgároknak nyújtott közigazgatási szolgáltatások
színvonalának javítására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 10.§ (1)
bekezdés e.) pontjában kapott át nem ruházható hatáskörükben eljárva, a 43.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.évi
CXXXV. törvény 8. §-a szerint, egyes gyermekvédelmi szakellátási feladatok ellátása céljából
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gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulást hoznak létre, 2006. január 1. napjával határozatlan
időre.”
- A Megállapodás I. fejezet 1.) pontja az alábbiak szerint módosul:
1.) A társulás elnevezése:
"Szentesi Kistérség Önkormányzatai Képviselő-testületeinek Gyermekvédelmi Szakellátási
Intézményi Társulása"
- Ezen fejezet 2.) pontja az alábbiak szerint módosul:
2.) A társulás székhelye:
6600 Szentes, Kossuth tér 6.
- Ezen fejezet 3.) pontja az alábbiak szerint módosul:
A társulás tagjainak felsorolásában a tagok megnevezése valamennyi önkormányzatra vonatkozóan
kiegészül a „Képviselő-testülete” megnevezéssel.
- Ugyanezen pont kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„A közös feladat- és hatáskör gyakorlásával megbízott (gesztor) neve, székhelye:
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6.”
- Ezen fejezet 5) pontjának címe az alábbiak szerint módosul:
5.) A társulás célja, feladata:
- A Megállapodás II. fejezet 1.) pontja az alábbi címet kapja:
„1.) A társulás által közösen fenntartott intézmény megnevezése:”
- Ugyanezen pontban a „a szentesi székhelyű Családsegítő Központ” szövegrész helyére a „a Szentesi
Családsegítő Központ (székhely: 6600 Szentes, Csallány Gábor part 1.)” szövegrész kerül.
- Ezen fejezet 2.) pont a./ alpontja az alábbiak szerint módosul:
„2.) a./ A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a feladat folyamatos ellátása során az
intézmények fenntartásával és működésével kapcsolatos költségek forrásai, az éves
költségvetési törvényben meghatározottak szerint a központi költségvetésből igényelhető alap
és kiegészítő normatíva, a kistérségi feladatellátás okán járó kiegészítő normatíva, valamint a
térítési díjak, továbbá lehetséges pályázati források.
Amennyiben az intézmények működési kiadásait az 1. pontban említett külső források nem
fedezik, az érintett társult önkormányzatok vállalják, hogy a felmerülő többlet költségeket
pénzügyi hozzájárulás címén az éves költségvetésükből biztosítják.
A feladatellátással kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás mértékét a társult települési
önkormányzatok képviselő-testületei, a polgármestereik útján a költségvetési tervezési
időszakban egyeztetik.
A hozzájárulás összegét a társult települési önkormányzatok képviselőtestületei költségvetési
évenként állapítják meg, vizsgálják felül és indokolt esetben módosítják.
A társulási hozzájárulást a tárgyév június 30. napjáig kell 12066007-00372800-00100007
számlaszámra átutalni.”
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- Ezen fejezet 2.) pont c./ alpontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„A társulás szakmai munkáját a jogszabályban felhatalmazottakon túl a társulást alapító
önkormányzatok is ellenőrizhetik.”
- Ezen fejezet 2.) pontja d./ alpont jelzéssel, az alábbi szövegrésszel egészül ki:
d./ Amennyiben a társult önkormányzatok a Társulás éves költségvetésében vállalt pénzügyi
hozzájárulást nem teljesítik, akkor a gesztor önkormányzat a fizetési kötelezettséget nem
teljesítő önkormányzatok ellen felhatalmazással történő beszedési megbízás alkalmazhat.
- Ezen fejezet 3.) pontja a./ alpontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
A közösen fenntartott intézmény vezetője felett a kinevezési, megbízási, felmentési jogkört
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja.
Az intézményvezető megbízása, kinevezése, felmentése előtt a társult önkormányzatok
polgármesterei véleményét ki kell kérni.
A társulással kapcsolatos döntésekről a képviselő-testületeket tájékoztatni kell.
Az intézményben foglalkoztatottak felett a kinevezési és egyéb munkáltatói jogokat az
intézményvezető gyakorolja.
- Ezen fejezet 3.) pontja c./ alpont jelzéssel, az alábbi szövegrésszel egészül ki:
c./ A társulás államigazgatási feladatot és hatáskört nem lát el. A társulás tevékenysége során
keletkezett iratok kiadmányozását a társulás vezetője (gesztor polgármestere) látja el.
- A Megállapodás III. fejezet 1.) pontja helyébe „A társuláshoz való csatlakozás és a társulási
megállapodás felmondásának részletes szabályai, az elszámolás rendje a társulás megszűnése
esetén” címmel az alábbiak kerülnek:
„1.) A társuláshoz való csatlakozás és a társulási megállapodás felmondásának részletes szabályai,
az elszámolás rendje a társulás megszűnése esetén
a./ A társuláshoz való csatlakozás:
A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének a csatlakozásra történő nyilatkozatát
tartalmazó határozatot a társult képviselőtestületekhez meg kell küldeni.
A társuláshoz való csatlakozás elfogadásához minden tag önkormányzat képviselő-testületének
minősített többségű döntése szükséges.
b./ A társulási megállapodás felmondásának szabályai
A megállapodás megszüntetését, felmondását a társulás bármely tagja kezdeményezheti.
A társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet. A felmondásról szóló minősített többséggel hozott - döntést a képviselő-testület legalább három hónappal korábban
köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni.
c./ A társulás megszűnik:
- amennyiben a tagok száma, a felmondás miatt, egy tagra csökken.
- ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését;
- a bíróság jogerős döntése alapján.
A társulás tagjai a társulás megszűnésekor kötelesek egymással – a teljesített hozzájárulásokra
tekintettel – elszámolni.
Az elszámolás a II. fejezet 4.) pontjában megfogalmazottak alapján történik.”
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- Ezen fejezetbe 2.) számozással beépül az alábbi szövegrész, egyidejűleg a fejezet további
bekezdésének sorszáma 3.) számozást kap:
„2.) A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény valamint, a helyi önkormányzatok társulásairól
és együttműködéséről szóló 1997.évi CXXXV. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.”
2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az intézményi társulás elnevezésének módosítása miatt
Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása "A feladat- és hatáskör ellátás, az
együttműködés lehetséges területei" című III. fejezet, "A feladatellátás módja" című 4. pontjának
4.3. alpontjában az intézményi társulás megnevezése a következőképpen módosul:
"Szentesi Kistérség Önkormányzatai Képviselő-testületeinek Gyermekvédelmi Szakellátási
Intézményi Társulása "
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodások
aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Szentes
Kistérség Többcélú Társulása Elnöke, Kistérségi Tárulási Iroda Szentes, Polgármesteri
Hivatal Szociálpolitikai Osztálya Szentes.

Gémes László polgármester ismertette a Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás
módosítására vonatkozó írásos előterjesztést (5. sz. melléklet).
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 107/2004. (VI.21.) Kt. határozatával hagyta jóvá Szentes Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodását, csatlakozva ezzel a kistérségi szervezethez.
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki a Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás
módosítását elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
88/2011. (VI.30.) KT.
Tárgy: Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
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1.) A Társulási Megállapodás III. fejezetének 4.1. pontjából törlésre kerül a „Szentes és Eperjes
Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményi Társulása” és a „Szegvár-Mártély Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás” elnevezésű intézményi társulások nevei törlésre kerülnek és a
Megállapodás ezen pontja 2011. augusztus 31-i hatállyal 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 Nagytőke Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményi Társulása
Szentes Város és Derekegyház Község Önkormányzatainak Általános Iskolai
Intézményfenntartó Társulása
Fábiánsebestyén, Árpádhalom Közoktatási Intézményfenntartó Társulás

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására.
Határidő: 2011. augusztus 31
Felelős: polgármester

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Szentes
Kistérség Többcélú Társulása Elnök, Kistérségi Tárulási Iroda

Gémes László polgármester ismertette a személyes gondoskodást nyújtó intézményi társulás
társulási megállapodása módosítására vonatkozó írásos előterjesztést (6. sz. melléklet).
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a képviselő-testület 123/2007. (VI.14.) Kt. sz.
határozatával fogadta el a Szentesi Kistérség Önkormányzatainak Személyes Gondoskodást
Nyújtó Intézményi Társulása létrehozására és működtetésére irányuló társulási megállapodást.
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki a személyes gondoskodást nyújtó intézményi társulás
társulási megállapodása módosítását elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
89/2011. (VI.30.) KT.
Tárgy: Személyes gondoskodást nyújtó intézményi társulás társulási megállapodása
módosítása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó intézményi
társulás társulási megállapodása módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak
szerint határoz:
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1./ A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés e)
pontjában biztosított kizárólagos jogkörében eljárva "Szentesi Kistérség Önkormányzatainak
Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézményi Társulása" Társulási Megállapodását (a
továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint módosítja:
- A Megállapodás bevezető részének helyébe az alábbi bevezető lép:
A szentesi kistérséget alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei feladataik célszerűbb,
gazdaságosabb, hatékonyabb megvalósítására, a polgároknak nyújtott közigazgatási szolgáltatások
színvonalának javítására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 10.§ (1)
bekezdés e.) pontjában kapott át nem ruházható hatáskörükben eljárva, a 43.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.évi
CXXXV. törvény 8. §-a szerint, a szociális alapszolgáltatások és intézményi feladatok ellátása céljából
személyes gondoskodást nyújtó intézményi társulást hoznak létre, 2007. július 1. napjával határozatlan
időre.
- A Megállapodás I. fejezet 1) pontja az alábbiak szerint módosul:
2.) A társulás elnevezése:
"Szentesi Kistérség Önkormányzatai Képviselő-testületeinek Személyes Gondoskodást Nyújtó
Intézményi Társulása"
- Ezen fejezet 3) pontja az alábbiak szerint módosul:
A társulás tagjainak felsorolásában a tagok megnevezése valamennyi önkormányzatra vonatkozóan
kiegészül a „Képviselő-testülete” megnevezéssel.
- Ugyanezen pont kiegészül az alábbi szövegrésszel:
A közös feladat- és hatáskör gyakorlásával megbízott (gesztor) neve, székhelye:
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6.
A társuló önkormányzatok a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 92. §.
(1) bekezdés b) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására Szentes Város Önkormányzatát
jelölik ki.
- Ezen fejezet 5) pontjának címe az alábbiak szerint módosul:
5.) A társulás célja, feladata:
- A Megállapodás II. fejezet 1.) pontja az alábbi címet kapja:
„1.) A társulás által közösen fenntartott intézmény megnevezése:”
- Ugyanezen pontban a „közösségi ellátás”, „a nappali ellátás (hajléktalanok nappali ellátása), továbbá
a hajléktalanok átmeneti szállása szövegrészeket követően beépül a (a szentesi kistérség mind a
nyolc települése vonatkozásában) szövegrész.
- Ugyanezen pontban a „Gondozási Központ” intézménynév helyére a „Szentes Város Gondozási
Központja” megnevezés kerül.
- Ugyanezen pontban a „Hajléktalan Segítő Központ” intézménynév helyére a „Szentes Város
Hajléktalan Segítő Központja” megnevezés kerül.
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- Ugyanezen pontban a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon székhelye Szentes, Kováts Károly u. 3.
címre módosul
- Ezen fejezet 2.) pont a./ alpontja az alábbiak szerint módosul:
„2.) a./ A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a feladat folyamatos ellátása során
az intézmények fenntartásával és működésével kapcsolatos költségek forrásai, az éves
költségvetési törvényben meghatározottak szerint a központi költségvetésből igényelhető
alap és kiegészítő normatíva, a kistérségi feladatellátás okán járó kiegészítő normatíva,
valamint a térítési díjak, továbbá lehetséges pályázati források.
Amennyiben az intézmények működési kiadásait az 1. pontban említett külső források nem
fedezik, az érintett társult önkormányzatok vállalják, hogy a felmerülő többlet költségeket
pénzügyi hozzájárulás címén az éves költségvetésükből biztosítják.
A feladatellátással kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás mértékét a társult települési
önkormányzatok képviselő-testületei, a polgármestereik útján a költségvetési tervezési
időszakban egyeztetik.
A hozzájárulás összegét a társult települési önkormányzatok képviselőtestületei
költségvetési évenként állapítják meg, vizsgálják felül és indokolt esetben módosítják.
A társulási hozzájárulást a tárgyév június 30. napjáig kell 12066007-00372800-00100007
számlaszámra átutalni.”
- Ezen fejezet 2.) pont c./ alpontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„A társulás szakmai munkáját a jogszabályban felhatalmazottakon túl a társulást alapító
önkormányzatok is ellenőrizhetik.”
- Ezen fejezet 2.) pontja d./ alpont jelzéssel, az alábbi szövegrésszel egészül ki:
d./ Amennyiben a társult önkormányzatok a Társulás éves költségvetésében vállalt pénzügyi
hozzájárulást nem teljesítik, akkor a gesztor önkormányzat a fizetési kötelezettséget nem
teljesítő önkormányzatok ellen felhatalmazással történő beszedési megbízás alkalmazhat.
- Ezen fejezet 3.) pontja a./ alpontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
A közösen fenntartott intézmény vezetője felett a kinevezési, megbízási, felmentési jogkört
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja.
Az intézményvezető megbízása, kinevezése, felmentése előtt a társult önkormányzatok
polgármesterei véleményét ki kell kérni.
A társulással kapcsolatos döntésekről a képviselő-testületeket tájékoztatni kell.
Az intézményben foglalkoztatottak felett a kinevezési és egyéb munkáltatói jogokat az
intézményvezető gyakorolja.
- Ezen fejezet 3.) pontja c./ alpont jelzéssel, az alábbi szövegrésszel egészül ki:
c./ A társulás államigazgatási feladatot és hatáskört nem lát el. A társulás tevékenysége során
keletkezett iratok kiadmányozását a társulás vezetője (gesztor polgármestere) látja el.
- A Megállapodás III. fejezet 1.) pontja helyébe „A társuláshoz való csatlakozás és a társulási
megállapodás felmondásának részletes szabályai, az elszámolás rendje a társulás megszűnése
esetén” címmel az alábbiak kerülnek:
„1.) A társuláshoz való csatlakozás és a társulási megállapodás felmondásának részletes szabályai,
az elszámolás rendje a társulás megszűnése esetén
a./ A társuláshoz való csatlakozás:
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A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének a csatlakozásra történő nyilatkozatát
tartalmazó határozatot a társult képviselőtestületekhez meg kell küldeni.
A társuláshoz való csatlakozás elfogadásához minden tag önkormányzat képviselő-testületének
minősített többségű döntése szükséges.
b./ A társulási megállapodás felmondásának szabályai
A megállapodás megszüntetését, felmondását a társulás bármely tagja kezdeményezheti.
A társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet. A felmondásról szóló minősített többséggel hozott - döntést a képviselő-testület legalább három hónappal korábban
köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni.
c./ A társulás megszűnik:
- amennyiben a tagok száma, a felmondás miatt, egy tagra csökken.
- ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését;
- a bíróság jogerős döntése alapján.
A társulás tagjai a társulás megszűnésekor kötelesek egymással – a teljesített hozzájárulásokra
tekintettel – elszámolni.
Az elszámolás a II. fejezet 4.) pontjában megfogalmazottak alapján történik.”
- Ezen fejezetbe 2.) számozással beépül az alábbi szövegrész, egyidejűleg a fejezet további
bekezdésének sorszáma 3.) számozást kap:
„2.) A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény valamint, a helyi önkormányzatok társulásairól
és együttműködéséről szóló 1997.évi CXXXV. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.”
2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az intézményi társulás elnevezésének módosítása miatt
Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása "A feladat- és hatáskör ellátás, az
együttműködés lehetséges területei" című III. fejezet, "A feladatellátás módja" című 4. pontjának
4.9 valamint 4.10. alpontjaiban az intézményi társulás megnevezése a következőképpen módosul:
"Szentesi Kistérség Önkormányzatai Képviselő-testületeinek Személyes Gondoskodást Nyújtó
Intézményi Társulása"
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodások
aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Szentes
Kistérség Többcélú Társulása Elnöke, Kistérségi Tárulási Iroda Szentes, Polgármesteri
Hivatal Szociálpolitikai Osztálya Szentes.
Gémes László polgármester ismertette az önkormányzati bérlakások felújítására irányuló
írásos előterjesztetést (7. sz. melléklet). Elmondta, a Szabadság téri és a Rozmaring utcai 8-8
lakásos önkormányzati ingatlanok felújítása, magas tetővel történő ellátása szükséges lenne.
A magas tető építéséhez az építési engedélyek – pályázatnak köszönhetően – már megvannak.
A Szám-BAU2000 Építőipari Kivitelező és Beruházó Kft ajánlatot nyújtott be a beruházás
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elvégzéséhez. Az említett önkormányzati lakások felújításához kétféle alternatívát ismertetett.
Amennyiben lehetőség lenne pályázni külső felújításra, akkor az önkormányzat értékesíthetné
a lakások egy részét, melyből bevétel származhatna. Negatív pályázati elbírálás esetén a
tetőterekben kialakításra kerülő 8 lakást a kft. szabadon értékesítheti az elvégzett beruházás
ellenértékeként. Véleménye szerint a lehetőséggel élni kell.
Kérte a képviselő-testület véleményét.
Szabó Tibor képviselő elmondta, a tervezet még kezdetleges. Amennyiben az említett cég
végzi a felújítást, az önkormányzatnak szigorúan meg kell fogalmazni a kikötéseket.
Gémes László polgármester elmondta, tárgyaltak erről a beruházást végző céggel. A KEOP
pályázat a meglévő épület nyílászáró cseréjére és hőszigetelésre vonatkozhat, tetőre már nem.
R. Nagy Mihály alpolgármester elmondta, a lakások felújításával foglalkozni kell, mert
nagyon rossz állapotban vannak. Valamennyi lakást érdemes megtartani szociális bérlakás
címén.
Gémes László polgármester egyetértett alpolgármester úr véleményével. Vannak ígéretek
szociális bérlakás építési program beindítására. Erre vonatkozóan vannak elképzelései.
Kérte, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
90/2011. (VI.30.) KT.
Tárgy: Szabadság téri és Rozmaring utcai önkormányzati lakások felújítása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Szám-BAU2000 Építőipari Kivitelező és Beruházó Kft ajánlatát a Szabadság
téri és Rozmaring utcai 8-8 lakásos önkormányzati tulajdonban lévő
önkormányzati bérlakás felújítására, magas tetővel való ellátására, a
tetőrészben lakások kialakítására vonatkozóan.
A képviselő-testület támogatja a Kft. ajánlatát.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a beruházás
megvalósításához szükséges előkészítő munkálatokat elvégezze, a szükséges
dokumentumokat előkészítse, azokat elfogadás végett a képviselő-testület elé
terjessze.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Szám-BAU2000 Építőipari
Kivitelező és Beruházó Kft. Szigetszentmiklós
Gyömbér Ferencné jegyző előterjesztette a Forray Máté Általános Iskola kérelmét (8. sz.
melléklet). Elmondta, a tagintézmény vezető azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz,
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hogy az iskola épület két tantermének parkettacseréjéhez, illetve a meglévő termek
parkettájának csiszolásához és festéséhez 400.000-Ft-ra lenne szükség. Javasolja a kért
összeget a 2011. évi költségvetésben tervezett intézményi felhalmozási céltartalékból
biztosítani. Kérte a képviselő-testület hozzájárulását.
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a Forray Máté Általános Iskola
részére 400.000 Ft-ot az intézmény felhalmozási céltartalékból feloldjon, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
91/2011. (VI.30.) KT.
Tárgy: Felhalmozási céltartalék feloldása a Forray Máté Általános Iskola részére.
Határozat
1. Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi
költségvetésről szóló 3/2011.(III.10.) önkormányzati rendelet 8. sz.
mellékletében szereplő intézményi felhalmozási céltartalékból a Forray Máté
Általás Iskola részére 400.000 Ft, azaz: Négyszázezer Ft-ot felold és az
intézmény rendelkezésére bocsájtja.
2. A fenti összeget a Forray Máté Általános Iskola a Szegvár, Templom utca 2.
alatti iskolaépület tantermeinek parkettaburkolatához, illetve csiszolásához,
festéséhez használhatja fel.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az előirányzat módosítás
átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző,
Bernáth Ildikó iskolaigazgató, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető.

Gyömbér Ferencné jegyző ismertette a Falufejlesztő Kft. tartalék felhasználására vonatkozó
írásos kérelmét (9. sz. melléklet).
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki a Szegvári Falufejlesztő és Üzemeltető Kft. kérelmét
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
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92/2011. (VI.30.) KT.
Tárgy: Falufejlesztő Kft. kérelme tartalék felhasználására.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT.
ügyvezetőjének kérelmét és az alábbi döntést hozta:
Szegvár Nagyközség Önkormányzata és a Szegvári falufejlesztő, Üzemeltető
és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött, a községi vízmű
üzemeltetésére vonatkozó Vagyonkezelési szerződés III. rész 5. pontja
alapján a Képviselő-testület 1.231.646,- Ft összeg erejéig engedélyezi a
tartalék felhasználását az Ipari parkhoz vezető fő nyomóvezeték kiépítésére.
A határozatról értesítést kap: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferenc
ügyvezető, Váradi Jánosné gazd. osztályvezető.

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, hogy a képviselő-testület februári ülésén módosította a
település helyi építési előírásairól szóló önkormányzati rendeletet egy elírás miatt. A
Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett a rendelettel kapcsolatban.
Nem történtek meg a jogszabályban előírt egyeztetések. A törvényesség betartása miatt a
rendeletet hatályon kívül kell helyezni, a soron következő ülésen pedig újra megalkotja a
rendeletet a képviselő-testület. Miután megkaptuk az észrevételt, elindítottuk a módosításra
vonatkozó eljárást, tehát az már folyamatban van.
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a település helyi építési
előírásairól szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hatályon kívül helyezze,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a

10/2011. (VI.30.) Önkormányzati rendeletét
a
a település helyi építési előírásairól szóló
13/2010. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szabó Tibor képviselő kérte, hogy a Falufejlesztő és Üzemeltető Kft. készítsen listát azokról
az ingatlanokról, ahol nem fizetnek vízdíjat, illetve a lakatlan ingatlanok esetében készenléti
díjat. A behajthatatlan tartozást valamilyen formában kezelni kell.
Gémes László polgármester elmondta, a Szentesi u. 6. sz. alatti önkormányzati bérlakások
nagyon rossz állapotban vannak. Véleménye szerint meg kell bízni a Kft-t a felújítás
elvégzésével. Az épület helyreállítás után ismét használható lesz. Kérte a képviselő-testület
döntéshozatalát.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
93/2011. (VI.30.) KT.
Tárgy: Szentesi u. 6. szám alatti ingatlan felújítása
Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
polgármester szóbeli előterjesztését, mely a Szentesi u. 6. szám alatti
önkormányzati ingatlan felújítására vonatkozott.
A képviselő-testület megbízta a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-t az önkormányzat tulajdonában álló
Szentesi u. 6. szám alatti ingatlan felújításával.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a felújítással
kapcsolatosan a Falufejlesztő Kft irányába eljárjon.
A határozatról értesítést kap: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferenc
ügyvezető, Váradi Jánosné gazd. osztályvezető.

Mivel több kérdés, hozzászólás az ülésen nem hangzott el, Gémes László polgármester
megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

Kmft.

Gémes László
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző

Lukács Istvánné
R. Nagy Mihály
képviselő, jkv. hitelesítő

